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Attero tevreden over winnen gft-aanbesteding Brabantse
gemeenten
Attero is tevreden met het verwerven van vier van de vijf percelen van de aanbesteding
van gft-afval van 27 Brabantse gemeenten (regio's Eindhoven en 's-Hertogenbosch). Het
betekent continuïteit voor onze compostfabrieken en vergistingsinstallaties in de regio voor
de komende jaren.
"Hoewel Attero achteraf gezien op vier van de vijf percelen de enige inschrijver was, zien wij
dit toch als een succes", zegt Robert Corijn, marketing manager van Attero. "Wij hebben op de
eerste plaats ingeschreven om ons van voldoende gft te verzekeren voor het optimaal vullen
van onze compostfabrieken en vergistingsinstallaties. Voor minder dan het lage plafondtarief
van 38 euro per ton zouden we zeker niet hebben ingeschreven. Wij verwachten dat de tarieven
de komende jaren zullen stijgen en ook moeten stijgen. Dit laatste om nieuwe en nog
hoogwaardigere producten uit gft te kunnen maken. Met de voortzetting van de contracten
kunnen we onze huidige duurzame en efficiënte verwerking van gft voortzetten en een
kwalitatief hoogwaardige compost in de markt zetten, evenals groengas en groene stroom."
Optimale verwerking
Attero is niet verbaasd over de geringe belangstelling. Robert Corijn: "Wij investeren ieder jaar
flink in de verbetering van onze compostfabrieken en vergistingsinstallaties. Wij zijn
marktleider en willen dat ook blijven. Een duurzamere en efficiëntere verwerking met ons
rendement is er momenteel in de markt niet. Daar profiteren onze klanten van." Op dit moment
ontwikkelt Attero een nieuw procedé van compostering in zijn compostfabriek in Venlo. Zo
krijgen wij de mogelijkheid biosubstraatgrondstof te produceren.
Aan kop
"De korte looptijd van de aanbesteding en de mogelijkheid eenzijdig op te zeggen is voor
kleinere partijen in de markt minder aantrekkelijk. Noodzakelijke investeringen om aan de
eisen in de aanbesteding te voldoen, verdien je niet terug in zo'n korte tijd. Wij lopen daar als
Attero gelukkig op vooruit."
Attero heeft in 2016 ruim 770.000 ton groente-, fruit- en tuinafval verwerkt en daaruit een
kwart miljoen ton hoogwaardige compost gemaakt, naast vele miljoenen kubieke meters
groengas en kilowatts groene stroom. Al deze producten leveren hun bijdrage aan een meer
duurzame samenleving. Zo voorkomt Attero de emissie van CO2 door besparingen op het
gebruik van fossiele brandstoffen en het deels vervangen van veen in potgrond. Dat veen is een
fossiele grondstof die afgegraven wordt in natuurgebieden in Oost-Europa.
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