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Onderwerp 
Verwerven eigendom stortplaats Het Friese Pad 

Beslispunten 
1. Een krediet ad. € 290.000,- beschikbaar te stellen voor de verwerving 

van de stortplaats Het Friese Pad, welk bedrag wordt terug ontvangen 
van de gemeente Noordoostpolder via de eenmalige erfpachtcanon van 
€ 290.000," . 

2. De 11e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen, waarin de vergoe
ding van de gemeente Noordoostpolder voor extra nazorgkosten ad. 
€ 7.205,-- wordt geraamd, alsmede de afdracht hiervan aan het Nazorg
fonds. 

GS zijn vanuit de wet (art. 8:49 Wm) belast met de nazorgtaken na sluiting van 
een stortplaats. Om deze nazorgtaken optimaal te kunnen uitvoeren, is het 
noodzakelijk dat het personeel dat door of namens GS de nazorgtaken uitvoert, 
toegang heeft tot het perceel en bij alle installaties, kabels en leidingen kan. Het 
meest omvattende recht dat een persoon kan hebben op een zaak, is het recht 
van eigendom. Met het eigendomsrecht kan de provincie haar nazorgtaak opti
maal uitvoeren. Dit blijkt ook uit een advies dat hierover is uitgebracht door Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn (Advies Provincie Flevoland; Het Friese Pad, 26 
juli 2010, ref. WB/WB/10031504, HB nr. 1026371, afgekort: advies van Pels 
Rijcken). 
De stortplaats zal in 2011 voor gesloten worden verklaard conform art. 8:47 lid 3 
Wm. 

N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad (afgekort AFP) zal de stortplaats 
verkopen aan de Provincie Flevoland voor een overeengekomen koopsom van 
€ 290.000,-. Hiertoe wordt een koopovereenkomst opgesteld. In deze koopover
eenkomst wordt beschreven wat wordt overgedragen, onder welke voorwaarden 
en welke rechten en plichten worden overgedragen. Op grond van artikel 158, 
eerste lid sub e van de Provinciewet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd tot het 
aangaan van deze koopovereenkomst. 

2. Beoogd effect 
Voldoende financiële middelen voor de aankoop van de stortplaats Het Friese 
Pad. 
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3. Argumenten 

1.1 Het beschikbaar stellen van een krediet is de bevoegdheid van Provinciale 
Staten 

N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad zal de stortplaats verkopen aan de 
Provincie Flevoland voor een overeengekomen koopsom van € 290.000,-. Vervol
gens wordt de stortplaats in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Noordoostpol-
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der. De gemeente heeft namelijk op de stortplaats inmiddels een golfbaan gerealiseerd. 
Overeengekomen is dat de gemeente een eenmalige erfpachtcanon voldoet die gelijk is aan de 
koopsom van de stortplaats. Voor de provincie is dit derhalve een budgetneutrale aangelegenheid. 
Voor de aankoop dient een krediet beschikbaar te worden gesteld. Dit is een bevoegdheid van 
Provinciale Staten. 

1.2 Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van Provinciale Staten 

Er zijn drie financiële stromen bij de verwerving van de stortplaats. Naast de aankoopkosten van de 
stortplaats zijn de volgende twee financiële stromen gemoeid met dit voorstel, te weten: 

a. Extra nazorgkosten door aanwezigheid golfbaan 
b. Lagere onderhoudskosten door aanwezigheid golfbaan 

Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

Extra nazorgkosten 
Door de aanwezigheid van een golfbaan op de voormalige stortplaats is er sprake van extra nazorg
kosten in de komende decennia. Deze kosten zijn voorlopig berekend en contant gemaakt. Het gaat 
dan om een eenmalig bedrag van € 7.205,-- dat de gemeente (als veroorzaker van de meerkosten) 
aan het Nazorgfonds zal afdragen. De Provincie ontvangt deze bijdrage en betaalt deze door aan het 
Nazorgfonds. Hiervoor dient de begroting te worden gewijzigd. 

Wijziging onderhoudskosten door aanwezigheid golfbaan 
De Provincie heeft in het Nazorgfonds middelen beschikbaar voor het jaarlijks onderhoud van de 
voormalige stortplaats. Nu er sprake is van een golfbaan en de gemeente verantwoordelijk is voor 
het onderhoud hiervan, zal er vanuit het Nazorgfonds een vergoeding worden betaald aan de ge
meente. Deze betaling vindt plaats door en vanuit het Nazorgfonds en belast niet de provinciale 
begroting. Om die reden is hiervoor geen begrotingswijziging nodig. 

4. Kanttekeningen 
N.v.t. 

5. Vervolgproces 
Na het beschikbaar stellen van het krediet en de wijziging van de begroting kan de verwerving van 
de stortplaats door de Provincie plaatsvinden door de akten te laten passeren bij de notaris. 

6. Advies uit de Opinieronde 

7. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2011, nummer 1153054. 

O BESLUITEN: 
> 
{?=• 1. Een krediet ad. € 290.000,-- beschikbaar te stellen voor verwerking van de stortplaats Het 
~ ^ Friese Pad. 
Q j 2. De 1 le wijziging van de begroting 2011 vast te stellen, waarin de vergoeding van de ge-

j u ^ meente Noordoostpolder voor extra nazorgkosten ad. € 7.205,- wordt geraamd, alsmede de 
afdracht hiervan aan het Nazorgfonds. 

i / 1 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 8 juni 2011 (ov) / 15 juni 
2011. 

griffier. voorzitter, 

m 

8. Bijlagen 
11 e wijziging van de begroting 2011. 

9. Ter lezing gelegde stukken 
Advies Pels Rijcken. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingen exi)lDitatie PSll/11 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Mutaties begrotingsthema's 
L= Lasten 
B = Baten 

Aldus besloten in de vergadering van PS d.d./ 8 juni 2011 

d^Viffier, de voorzitter 

Thema 
Onderdeel Omschrijving 

L 
B 

Prim, 
begroting 

Vorige Mutatie 
raming 2011 

Nieuwe 
raming 

Doorwerkingt.o.v. 2011 
2012 2013 2014 

5 Duurzaamheid, klimaat, v^ater, natuur 

1104301067 Afdracht nazorgheffing L 183.500 883,500 7,205 890,705 - - -1 
5.6 Duurzame ontwikkeling L 4.562.849 6.502.810 7.205 6.510.015 -
1104301163 Nazorgheffing doelvermogen B -183.500 -883.500 -7,205 -890,705 - - -
5.6 Duurzame ontwikkeling 

,TotaalWpi^rzaamheidj kijmaat, water, natuur^^ ^ 

B -683.000 

18,630.001 

-2.629.974 

'22:892.215 

-7.205 -2,637,179 

22.692,215 

-
-., 

Saldo van lasten en baten . _ . 

\ O J U N I 2 0 1 1 in enkelvoud ter kennis neming gezonden aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2011, nummer 1153054. 

BESLUITEN: 

1. Een krediet ad. € 290.000,-- beschikbaar te stellen voor verwerving van de stortplaats Het 
Friese Pad. 

2. De 11e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen, waarin de vergoeding van de 
gemeente Noordoostpolder voor extra nazorgkosten ad. € 7.205,-- wordt geraamd, alsmede 
de afdracht hieraan aan het Nazorgfonds. 

Aldus besloten in de openbare vergadering vaA Provinciale Staten van 8 juni 2011. 

griffier, voorzitter, 


