
per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht                     Blerick,  8 Mei 2015 
 
Betreft:  Sprinkhaanbeleggers halen Attero leeg 
 
 
Geacht College, 
 
Vandaag stond er artikel in de Telegraaf over uitgekeerde superdividenden die zijn verstrekt bij het 
bedrijf Aterro, waarvan de provincie tot kort geleden aandeelhouder was. Het bedrijf Attero is vorig 
jaar verkocht voor 170 miljoen, maar heeft zichzelf nu al 183 miljoen aan dividenden uitgekeerd. 
Deze situatie heeft tot verschillende vragen geleid bij de fractie van de PvdA; 
 

1. Heeft u kennisgenomen van de berichten in de media omtrent de superdividenden die zijn 
uitgekeerd bij Attero o.a. in de Telegraaf?1 

2. Klopt het dat investeringsfonds Waterland 183 miljoen euro uit het bedrijf zou hebben 
gehaald en aan zichzelf als dividend heeft uitgekeerd? 

3. Klopt de bewering dat de 87 miljoen die bedoeld was voor het saneren van stortplaatsen is 
verdwenen, wij gaan er van uit dat het hier bedoeld wordt dat dit geld was dat benodigd was 
om de stortplaatsen af te werken en op te leveren volgens de eisen van de wet?  

4. Welk deel van het bedrag van  het bedrag van 87 miljoen is afkomstig van de provincie 
Limburg? 

5. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt bij de privatisering van Attero over de reserves die 
gebruikt zouden moeten worden voor het saneren van stortplaatsen of het afwerken 
daarvan? 

6. Wat betekend deze ontwikkeling bij Attero voor toekomstige saneringsprojecten van 
stortplaatsen en hoe verhoudt zich dat tot de eeuwigdurende nazorgplicht die de provincie 
Limburg in deze heeft? 

7. Bestaat de kans dat bij een mogelijk faillissement van Attero de provincie Limburg 
aanvullende middelen ter beschikking moet stellen voor bodemsanering bij stortplaatsen? 

8. Kunt u een overzicht geven van het traject van de privatisering van Attero en daarbij 
aangeven op welke manier en op welke momenten de provincie zich heeft verzekerd van het 
feit dat de reserves voor sanering worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn?  

 
 
Graag beantwoording van de vragen binnen de hiertoe gestelde termijn, 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Statenfractie Partij van de Arbeid 
Jasper Kuntzelaers 
+31 6 111 55 426 

                                                             
1 
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/24017502/__Grote_vraagtekens_superdividend_afvalverwerker_Atte
ro__.html 
 


