`s Hertogenbosch, 8 juli 2015
Onderwerp: ‘Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien’.
Geachte Voorzitter,
Namens de CDA fractie wil ik een verzoek indienen voor een interpellatiedebat, te houden in
de vergadering van Provinciale Staten van Noord Brabant van 10 juli 2015. Het
interpellatiedebat zal gaan over het volgende onderwerp: ‘Attero, de verkoop en
ontwikkelingen nadien’.
Voor dit belangrijke, technische onderwerp dat moet worden behandeld in een tamelijk
nieuwe samenstelling van zowel Provinciale Staten als uw college, verzoek ik ruim voldoende
spreektijd voor de eerste termijn (15 minuten). Attero (het oude Essent Milieu) verdient een
grondige en zorgvuldige behandeling.

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media heb ik eerder vragen gesteld aan het
college. Hier heb ik reeds antwoord op gekregen, waarvoor ik mijn dank wil uitspreken aan
het college en in het bijzonder aan gedeputeerde Pauli. Deze antwoorden hebben echter wel
aanleiding gegeven tot een behoorlijk aantal vervolg- en verdiepende vragen (zowel over het
verleden als de toekomst). Hiervoor achten ik en mijn fractie een interpellatiedebat op zeer
korte termijn, meer concreet de PS vergadering van 10 juli 2015, zowel wenselijk als
noodzakelijk. Hieronder vindt u de basis van de verschillende vragen die ik in het debat heb
aan het college / de gedeputeerde:

- Het CDA wil de heersende geheimhouding op het verkoopcontract en de fairness opinion
letter per direct opheffen. Is dit per direct mogelijk? Wanneer het niet per direct kan, wanneer
dan wel en hoe dient dit proces te worden gelopen?
- Bestonden er ‘side letters’ naast de verkoopovereenkomst? Zo ja, waar en wanneer is PS
hierover ingelicht door de gedeputeerde?
- Bestonden er voorbehouden vanuit partijen die de oud aandeelhouders / de AHC /
gedeputeerde Pauli hebben geadviseerd? Zo ja welke?
- Vindt de gedeputeerde nog steeds dat hij een goede deal heeft gesloten voor EUR 170
mln gezien het feit dat de nieuwe eigenaar er binnen een jaar EUR 183 mln aan dividend heeft
uitgehaald?

- Past deze koper, achteraf bezien volgende de gedeputeerde, in het toetsingskader wat is
opgesteld door de AHC, tbv het verkoopproces?
- Vindt de gedeputeerde de strategie die op dit moment wordt gevoerd bij Attero
verantwoord?
Hoopvol wachtend op uw reactie, verblijf ik,

namens de CDA Fractie,
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