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Miljoenenbesparing in afvalverwerking per 2016 is een feit 
Vandaag hebben vertegenwoordigers van vijf Drentse gemeenten en Area Reiniging het contract voor 
de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfseigen restafval en huishoudelijk grof restafval met 
Attero getekend. Het contract gaat in per juli 2016 en leidt tot een jaarlijkse besparing van 6,5 miljoen 
euro voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, De Wolden en Tynaarlo alsook voor de 
gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, die samenwerken in Area. Het nieuwe contract is de 
volgende stap naar een meer economische en duurzame afvalverwerking. 
Het huidige verwerkingscontract loopt pas in 2016 af, maar vanwege overcapaciteit op de markt voor 
afvalverbranding is ervoor gekozen vroegtijdig een aanbesteding uit te voeren. Dit is in opdracht van 
de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) gezamenlijk opgepakt, waarbij Area Reiniging de rol van 
penvoerder heeft vervuld. De aanbesteding is begin 2014 definitief gegund aan Attero te Wijster, die 
met de economisch meest voordelige aanbieding als winnaar uit de bus kwam. 
Met het nieuwe contract realiseren de gemeenten vanaf 2016 een forse besparing van 6,5 miljoen 
euro per jaar. Op basis van de huidige inzamelresultaten en bij de initiële looptijd van 5,5 jaar komt dit 
neer op 36 miljoen euro. Bert Bouwmeester, voorzitter van de commissie Milieu en Mobiliteit van de 
VDG, zegt hierover: “De gemeenten zijn verheugd met deze forse jaarlijkse kostenbesparing. 
Tegelijkertijd zullen zij blijven sturen op het scheiden en herwinnen van herbruikbare grondstoffen 
door de burger. Daarmee kunnen en willen zij bijdragen aan de nieuwe ambitie van staatssecretaris 
Mansveld om de hoeveelheid afval, die nu nog jaarlijks wordt verbrand of gestort, in de komende tien 
jaar te halveren.“ 
Attero is verheugd met de voortzetting van de samenwerking met de Drentse gemeenten. Tachtig jaar 
geleden startte het bedrijf – toen nog als VAM – met de verwerking van afval in Drenthe. Algemeen 
directeur Pierre Vincent zegt bij de ondertekening van het contract vandaag dat geld nog steeds een 
rol speelt, maar dat vooral duurzaamheid een steeds belangrijkere plek heeft in de huidige 
afvalverwerking. “Wij investeren fors in innovatieve technieken en werken jaarlijks duurzamer. De 
ambitie van Mansveld is een uitdaging die ondernemerschap en durf vereist en zonder meer zal leiden 
tot opvallende veranderingen. Wij zullen daar individueel maar ook samen met de gemeenten in 
Drenthe aan moeten werken.” 

 

   

Foto’s Reina de Vries 


