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Agendapunt 

Beslispunten 

1. De Zesde Wijziging van de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaat
sen vast te stellen met als bijlage de Tarieventabel 2011, waarmee: 

1. In de Tarieventabel voor stortplaats Het Friese Pad het doelvermogen 
wordt gesteld op € 6.800.553,- en In plaats van de jaarlijkse heffing een 
voorlopige eindheffing 2011 wordt opgenomen van € 826.500,-; 
2. met wijziging van artikel 5 van de Verordening aan Gedeputeerde Sta
ten wordt opgedragen om In geval van sluiting van de stortplaats binnen 
drie maanden na de sluitingsverklaring de definitieve heffing In het jaar 
van sluiting vast te stellen op basis van de in de tabel opgenomen voorlo
pige eindheffing, verminderd met de opbrengst van de belegging van het 
reeds Ingebrachte vermogen tot aan het moment van sluiting; 
3. de Tarieventabel conform de wijzigingen als Tarieventabel 2011 als 
bijlage bij de Verordening wordt gevoegd, waarbij de Tarieventabel 2010 
wordt Ingetrokken. 

2. De 9e Wijziging van de begroting vast te stellen, waarmee de baten en 
lasten van het product 4.3.1 duurzame milieuprojecten worden verhoogd met 
€700.000,-In 2011. 
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2. Inleiding 

De provincies zijn conform de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de 
eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen binnen de provincie
grenzen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort. Wanneer de 
stortplaats is volgestort, zorgt de exploitant voor de afdichting van de stort
plaats. Na de technische eindinspectie gaat de nazorg, en daarmee de finan
ciering van de nazorg, over naar de provincie. Elke provincie heeft daartoe 
een Nazorgfonds In het leven geroepen. Het Nazorgfonds heeft van rechtswe
ge rechtspersoonlijkheid. Gedeputeerde Staten vormen het algemeen be
stuur, gedeputeerden Bliek en Van Diessen zijn op 7 september 2010 als da
gelijks bestuur aangewezen. 
Het Nazorgfonds heeft 2 doelstellingen: de middelen zo goed mogelijk behe
ren zodat de eeuwigdurende nazorg bekostigd kan worden en zorg dragen dat 
de middelen alleen aan dit doel besteed worden. 

De middelen om de eeuwigdurende nazorg mee te bekostigen worden opge
bracht door de exploitant van de stortplaats. De activiteiten in het nazorg
plan (onderhoud, controles en vervangingen na een periode van 75 jaar) wor
den Ingebracht In het IPO-rekenmodel RINAS. De contante waarde van de na
zorgkosten per overdrachtsdatum Is het te bereiken doelvermogen. Aan de 
exploitant worden nazorgheffingen opgelegd en de ontvangen heffingen wor
den door het Nazorgfonds belegd om het doelvermogen te bereiken. 

De stortplaats Het Friese Pad zal In 2011 - naar verwachting op 5 juli - door 
het college van Gedeputeerde Staten worden gesloten, waarbij de provincie 
verantwoordelijk wordt voor de nazorg. Bij aanvang van de nazorgfase moet 
het doelvermogen van de stortplaats in het Nazorgfonds aanwezig zijn. 

Opinieronde Statendag 

18 me i 2011 
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3. Beoogd effect 

Voldoende middelen voor de nazorg voor stortplaats Het Friese Pad. 

4. Argumenten 

1.1 Aanpassing Tarieventabel aan doelvermogen en voorlopige eindheffing 
In de huidige Tarieventabel is voor Het Friese Pad een doelvermogen van € 6.100.000,- opgeno
men (uitgaande van een In 2011 nog te betalen heffing van € 126.500,-). Dit bedrag moet wor
den aangepast omdat GS op 12 april 2011 het doelvermogen hebben vastgesteld op 
€6.800.553,-. 
De hoogte van de eindheffing die aan de stortplaats moet worden opgelegd is afhankelijk van 
het doelvermogen enerzijds en het aanwezige vermogen in het Nazorgfonds anderzijds. Het 
aanwezige vermogen bestaat uit de door de stortplaats betaalde heffingen plus de beleggings
opbrengsten. Het werkelijk aanwezige vermogen op de sluitingsdatum kan, vanwege de beleg
gingsopbrengsten, pas na de sluitingsdatum worden berekend. Daarom wordt voorgesteld in de 
verordening een voorlopige eindheffing op te nemen. Vanwege het geschatte aanwezige vermo
gen van € 6,1 miljoen minus € 126.500,- = € 5.973.500,- op 1 januari 2011 bedraagt de voorlopi
ge eindheffing € 826.500,-. Verwacht wordt dat de definitieve eindheffing lager zal uitvallen in 
verband met beleggingsopbrengsten gedurende 2011. De teveel betaalde heffing zal dan terug
betaald worden aan AFP of na opheffing van de vennootschap aan de aandeelhouders daarvan, 
te weten de provincie en de gemeenten Noordoostpolder en Urk (belden 24,5%). 

1.2 Om efficiënte besluitvorming te bevorderden worden Gedeputeerde Staten gemachtigd de 
definitieve eindheffing vast te stellen 
Omdat de opbrengst van de beleggingen In 2011 pas na de datum van sluiting bekend is moet in 
de Verordening met een voorlopige heffing worden volstaan. Teneinde binnen een redelijke ter
mijn tot een definitieve heffing te kunnen komen, zonder dat daarvoor een tijdrovende proce
dure tot wijziging van de Verordening nodig is, wordt voorgesteld een bepaling In de Verorde
ning op te nemen die Gedeputeerde Staten bevoegd maakt de definitieve naheffing te bepalen. 
Omdat het geschetste probleem zich ook bij de sluiting van andere stortplaatsen zal voordoen, 
is gekozen voor een algemeen toepasbare bepaling, in de vorm van aanvulling van artikel 5. 

Artikel 5 luidde eerst: 

Artikel 5. 
De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bi j deze verordening beho
rende tarieventabel. 

Na de wijziging luidt artikel 5 als volgt: 

- M Artikel 5. 
(y^T) /. De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening be-
%—, horende tarieventabel. 
(Q) 2. Wanneer in deze tarieventabel een voorlopige eindheffing is opgenomen zijn Gedeputeerde 
] ^ ^ Staten bevoegd om binnen drie maanden na de sluiting van de betreffende stortplaats de defi

nitieve eindheffing vast te stellen. Daarbij gaan zi j uit van de in de tabel opgenomen voorlopi
ge eindheffing, verminderd met de opbrengst van de belegging van het reeds ingebrachte ver
mogen vanaf 1 januari van het jaar van sluiting tot de sluitingsdatum. Deze opbrengst wordt 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Nazorgfonds en gecontroleerd door een accoun
tant. 

De beleggingsresultaten van het Nazorgfonds worden (In de vorm van een jaarrekening en in het 
j. onderhavige geval van overdracht van Het Friese Pad als tussentijdse cijfers) na accountants-
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controle vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Nazorgfonds. Vervolgens kunnen Gede
puteerde Staten op basis daarvan de definitieve naheffing vaststellen. 

1.3 De nieuwe tarieventabel 
In de tarieventabel worden alleen de bedragen voor het Friese Pad gewijzigd. De bedragen voor 
de stortplaatsen Braambergen en Zeeasterweg kunnen ongewijzigd worden gehandhaafd. 

2.1 Door wijziging van de begroting zijn er meer inkomsten, die in de begroting moeten worden 
verwerkt 
Door wijziging van de verordening komen er meer Inkomsten binnen. Om dit in de begroting te 
verwerken, is vaststelling van de 9^ Wijziging van de begroting noodzakelijk. 
Conform de Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd tot het vaststellen van een begro
tingswijziging wanneer hogere inkomsten worden ontvangen die tot hogere uitgaven leiden. De 
begroting 2011 bevat een bedrag van € 183.500,- aan te ontvangen en naar het Nazorgfonds 
door te sluizen nazorgheffing. De nazorgheffing zal in 2011 € 883.500,- bedragen, een wijziging 
van € 700.000,-. 

•sfl 

Huidige raming 
Nieuw 
Wijziging 

l l i iese Pad 
126.500 
826.500 

•H 700.000 

Braambèrgp^J:;"..: 
37.000 
37.000 

0 

Zeeasterweg 
20.000 
20.000 

0-

Totaal 
183.500 
883.500 

+ 700.000 

m 
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Kanttekeningen 

Gedurende de heffingsperiode ligt het risico van lage beleggingsrendementen door het Nazorg
fonds bij de stortplaatsexploitanten. Negatieve resultaten worden middels de nazorgheffing aan 
hen doorbelast. In de nazorgperiode ligt dit risico bij het Nazorgfonds en daarmee de Provincie 
Flevoland. Eerder is gemeld dat de conform afspraak door alle provincies gehanteerde reken
rente van 5,06% ter discussie is gesteld. Een lagere rekenrente verlaagt het risico voor de pro
vincie, maar verhoogt de benodigde doelvermogens en de nazorgheffing voor de stortplaats
exploitanten. Omdat andere provincies niet voor een wijziging van de afspraak bleken te voelen 
hebben Gedeputeerde Staten op 11 januari 2011 besloten het percentage van 5.06% te blijven 
hanteren, dit ook omdat het doelvermogen zeer conservatief is berekend en niet uitgesloten is 
dat de kosten in werkelijkheid lager zullen uitvallen. 

In het voorstel is uitgegaan van een geschat aanwezig vermogen van € 6,1 miljoen bij sluiting in 
2011, rekening houdend met 4,3% beleggingsresultaat over 2010 en een in 2011 nog te betalen 
nazorgheffing van € 126.500,-. De jaarrekening over 2010 van het Nazorgfonds is op dit moment 
nog niet definitief. Bij lagere beleggingsresultaten in 2010 is de voorlopige eindheffing van 
€ 826.500,- niet toereikend. Omdat in de voorlopige nazorgheffing nog geen rekening wordt ge
houden met de beleggingsresultaten over 2011 wordt de kans klein geacht dat Het Friese Pad 
een aanvullende heffing moet betalen. 

Voorts is geen rekening gehouden met een mogelijke negatieve opbrengst van de beleggingen in 
2011. Gelet op de voorlopige resultaten in de eerste maanden van dit jaar is daarvoor ook geen 
aanleiding. 

Met de exploitant van de stortplaats Het Friese Pad is de voorgenomen heffing besproken. De 
exploitant heeft aangegeven hiermee te kunnen Instemmen, zodat geen bezwaarschrift tegen 
de aanslagen worden verwacht. 
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6. Vervolgproces 

Uw besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en aan de exploitanten van de stortplaat
sen meegedeeld. 

7. Advies uit de Opinieronde 

m 

4=̂  

i/D 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 april 2011, nummer 1135393. 

BESLUITEN: 

1. De Zesde wijziging van de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen vast te stellen 
met als bijlage de Tarieventabel 2011, conform het bijgevoegde ontwerp,waarmee: 

1. in de Tarieventabel voor stortplaats Het Friese Pad het doelvermogen wordt gesteld op 
€ 6.800.553,- en In plaats van de jaarlijkse heffing een voorlopige eindheffing 2011 wordt 
opgenomen van € 826.500,-; 
2. artikel 5 van de Verordening als volgt komt te lulden: 

"Artikel 5. 
1. De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze ver
ordening behorende tarieventabel. 
2. Wanneer in deze tarieventabel een voorlopige eindheffing is opgenomen zijn Ge
deputeerde Staten bevoegd om binnen drie maanden na de sluiting van de betref
fende stortplaats de definitieve eindheffing vast te stellen. Daarbij gaan zij uit van 
de in de tabel opgenomen voorlopige eindheffing, verminderd met de opbrengst van 
de belegging van het reeds ingebrachte vermogen vanaf 1 januari van het jaar van 
sluiting tot de sluitingsdatum. Deze opbrengst wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van het Nazorgfonds en gecontroleerd door een accountant." 

3. de Tarieventabel conform de wijzigingen als Tarieventabel 2011 als bijlage bij de Veror
dening wordt gevoegd, waarbij de Tarieventabel 2010 wordt ingetrokken. 

Tarieventabel 2011 
behorende bij de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Flevoland 1999 

Locatie 

Braambergen 
Zeeasterweg 

Het Friese Pad 

Jaar aanvang Nazorg 

2013 
2050 

2011 

Doelvermogen 

€9,6 min 
Nnb 

e 6.800.553,-

Tarief jaarlijkse 
aanslag 
€ 37.000 
€ 20.000 
Voorlopige eindhef
fing 2011 
€ 826.500,-

2. De 9^ Wijziging van de begroting vast te stellen, waarmee de baten en lasten van het product 
4.3.1 duurzame milieuprojecten worden verhoogd met € 700.000,- in 2011. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 mei 2011 (ov) / 8 juni 
2011. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

Te ondertekenen besluit Zesde v^/ijziging van de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen 
provincie Flevoland met Tarieventabel 2011, Hb nr. 1135522 

10. Ter lezing gelegde stukken 
De 'Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Flevoland' zal in de leeska
mer komen te liggen. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 april 2011, nummer 1135393. 

BESLUITEN: 

1. De Zesde wijziging van de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen vast te stellen 
met als bijlage de Tarieventabel 2011, conform het bijgevoegde ontwerp,waarmee: 

1. in de Tarieventabel voor stortplaats Het Friese Pad het doelvermogen wordt gesteld op 
e 6.800.553,- en in plaats van de jaarlijkse heffing een voorlopige eindheffing 2011 wordt 
opgenomen van € 826.500,-; 
2. artikel 5 van de Verordening als volgt komt te lulden: 

"Artikel 5. 
1. De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven opgenomen In de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
2. Wanneer In deze tarieventabel een voorlopige eindheffing Is opgenomen zijn 
Gedeputeerde Staten bevoegd om binnen drie maanden na de sluiting van de 
betreffende stortplaats de definitieve eindheffing vast te stellen. Daarbij gaan zij 
uit van de in de tabel opgenomen voorlopige eindheffing, verminderd met de 
opbrengst van de belegging van het reeds ingebrachte vermogen vanaf 1 januari van 
het jaar van sluiting tot de sluitingsdatum. Deze opbrengst wordt vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van het Nazorgfonds en gecontroleerd door een accountant." 

3. de Tarieventabel conform de wijzigingen als Tarieventabel 2011 als bijlage bij de 
Verordening wordt gevoegd, waarbij de Tarieventabel 2010 wordt ingetrokken. 

Tarieventabel 2011 
behorende bij de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Flevoland 1999 

Locatie 

Braambergen 
Zeeasterweg 

Het Friese Pad 

Jaar aanvang Nazorg 

2013 
2050 

2011 

Doelvermogen 

€9,6 min 
Nnb 

€6.800.553,-

Tarief jaarlijkse 
aanslag 
€ 37.000 
€ 20.000 
Voorlopige 
eindheffing 2011 
€826.500,-

2. De 9® Wijziging van de begroting vast te stellen, waarmee de baten en lasten van het product 
4.3.1 duurzame milieuprojecten worden verhoogd met€ 700.000,- In 2011. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 18 mei 2011. 

griffier, ^ voorzitter,, 
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