CERTIFICAAT
Nummer: 2175876
Het milieumanagementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van:

ATTERO B.V.
Vamweg 7
9418 TM Wijster

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 14001:2015
Voor het toepassingsgebied:
Verwerking van brandbaar afval, organisch afval, bedrijfsafval en mineraal afval. Terugwinning en
hergebruik van grondstoffen uit afval. Productie van (duurzame) energie en groen gas. Nascheiding van
kunststof verpakkingen. Productie en levering van compost, (bio)brandstoffen, bouwstoffen en
bodemassen en uitgesorteerde kunststoffracties die verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen voor de
kunststofindustrie
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:
Gecertificeerd sinds*:

1 mei 2024
1 mei 2021
1 mei 2006

Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum.

DEKRA Certification B.V.





B.T.M. Holtus
Directeur

R.C. Verhagen
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.* tegen deze
certificeerbare norm / mogelijk door een andere Certificatie-instelling
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ADDENDUM
Behorende bij certificaat nummer: 2175876
Het milieumanagementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van:

ATTERO B.V.
Vamweg 7
9418 TM Wijster

Gecertificeerde vestiging(en):

Afwijkende scope

ATTERO B.V.
Vamweg 7
9418 TM Wijster

Verwerking van brandbaar afval, organisch afval, bedrijfsafval en
mineraal afval. Terugwinning en hergebruik van grondstoffen uit
afval. Productie van (duurzame) energie en groen gas.
Nascheiding van kunststof verpakkingen. Productie en levering
van compost, (bio)brandstoffen, bouwstoffen en bodemassen en
uitgesorteerde kunststoffracties die verwerkt worden tot nieuwe
grondstoffen voor de kunststofindustrie

ATTERO B.V.
Moervaart 25
4622 RR Bergen op Zoom

Het in ontvangst nemen, overslaan, bewerken en/of bufferen van
huishoudelijk afval, gemeentelijk afval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval. Het beheren van voormalige stortplaats ter plaatse.
Het produceren van elektriciteit uit stortgas
Het zuiveren van afvalwater in een eigen
afvalwaterzuiveringsinstallatie

ATTERO B.V.
Duinkerkenstraat 99
9723 BP Groningen

Het in ontvangst nemen en verwerken van huishoudelijk en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval door mechanische
scheiding, het vergisten van het afgescheiden organisch afval uit
restafval tot biogas en het opwerken ervan tot groen gas en het
leveren van dit groen gas aan het aardgasnet. Tevens de
productie van RDF voor gebruik als brandstof. Het zuiveren van
afvalwater in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie

ATTERO B.V.
James Cookweg 8a-10
5928 LK Venlo

Het in ontvangst nemen en overslaan van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Daarnaast het in ontvangst
nemen van organisch huishoudelijk afval (gft) en daarmee
vergelijkbaar organisch bedrijfsafval, het vergisten van deze
stromen en het produceren van bodemverbeteraars en
biomassa. Tevens het produceren van elektriciteit en warmte uit
het biogas geproduceerd in de vergistingsinstallatie

ATTERO B.V.
Energiestraat 22
5753 RN Deurne

Het in ontvangst nemen, overslaan, bewerken en composteren
van gft, groenafval. Het produceren van bodemverbeteraars en
biomassa
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Behorende bij certificaat nummer: 2175876
Het milieumanagementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van:

ATTERO B.V.
Vamweg 7
9418 TM Wijster

ATTERO B.V.
Europaweg-Noord 179
6374 CH Landgraaf

Het in ontvangst nemen, overslaan van groenafval, huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en het storten van
niet brandbaar bedrijfsafval. Het reinigen van grond. Het
produceren van gereinigd zand van klasse industrie of schoner,
uit verontreinigde grond. Op- en overslaan van grond
(grondbank). Het beheren van deze operationele stortlocatie.
Het produceren van elektriciteit uit stortgas en het zuiveren van
afvalwater in de zuiveringsinstallatie

ATTERO B.V.
Fregatweg 30
6222 NZ Maastricht

Het in ontvangst nemen, overslaan van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Het in ontvangst nemen van
gft en groenafval en het composteren van deze stromen om
daaruit bodemverbeteraars en biomassa te produceren

ATTERO B.V.
Middenweg 32
4782 PM Moerdijk

Het in ontvangst nemen en composteren van organisch
huishoudelijk afval (gft) en daarmee vergelijkbaar organisch
bedrijfsafval en het produceren van bodemverbeteraars en
biomassa

B.V. Afvalverbranding
Zuid-Nederland (AZN)
Middenweg 34
4782 PM Moerdijk

Het in ontvangst nemen en verwerken van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Het produceren en leveren
van energie en de afzet van teruggewonnen grondstoffen

ATTERO B.V.
Oude Apeldoornseweg 40
7333 NR Apeldoorn

Aansturing en administratie van de activiteiten die uitgevoerd
worden op de verschillende werklocaties

ATTERO B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Het produceren van BSA granulaten. Het produceren van
gereinigd zand van klasse industrie of schoner, uit
verontreinigde grond. Het scheiden van materiaal van sanering,
onder andere van voormalige stortplaatsen. Het gecontroleerd
storten van afvalstoffen. Het overslaan en sorteren van bedrijfs-,
bouw-, sloop- en grof huishoudelijk afval. Het composteren en
vergisten van organische reststromen
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Behorende bij certificaat nummer: 2175876
Het milieumanagementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van:
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ATTERO B.V.
Beukenlaan 62
5409 SX Odiliapeel

De biomassa-energiecentrale produceert duurzame energie uit
het groenafval van omliggende gemeentes. De energie in de
vorm van stoom gaat via een pijpleiding naar een nabijgelegen
aardappelverwerker

ATTERO B.V.
Maasbrachterweg 3
6065 NN Montfort

Het in ontvangst nemen, overslaan, bewerken en/of bufferen van
groenafval, huishoudelijk restafval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval. Het reinigen van grond en puin. Het beheren van
deze stortlocatie in ruste. Het produceren van elektriciteit uit
stortgas. Exploitatie van Milieupark Montfort.

ATTERO B.V.
Vloeiveldweg 8
5048 TD Tilburg

Het in ontvangst nemen, overslaan, bewerken, bufferen, storten,
vergisten en/of composteren van gft, groenafval, huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Het beheren van
een operationele stortplaats en C3-compartiment. Het zuiveren
van afvalwater in een zuiveringsinstallatie ter plaatse. Het
produceren van bodemverbeteraars, bouwstoffen, biomassa en
groen gas. Het opwerken van biogas naar aardgas kwaliteit. Het
reinigen van grond. Het produceren van gereinigd zand van
klasse industrie of schoner, uit verontreinigde grond. Op- en
overslaan van grond (grondbank). De locatie Tilburg is tevens
een kantoorlocatie

Dit addendum is geldig tot:
1 mei 2024
Dit addendum is geldig vanaf: 1 mei 2021

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem Postbus 5185, 6802 ED Arnhem, Nederland
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Handelsregister 09085396

