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Opinieronde 4 

Onderwerp 
A.Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen (7de wijziging) 
B. Werkplan Europa 2014 (verkorte versie) 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

a. Het statenvoorstel wordt in de Opinieronde 
besproken. 
 
b. De voorzitter van de werkgroep Europa mw. I. 

van Hooff geeft een korte toelichting op de 
voorliggende notitie. De notitie behelst een  
verkort werkplan Regio Randstad 2014  op de vier 
prioriteiten. Het vermeldt de ‘highligts’ voor het 
nog op te stellen werkplan 2014. Te beginnen 
met de kernboodschap cq de hoofddoelstelling. 
Deze is uitgewerkt in een aantal doelen. Op het 
end van de notitie vindt u het verschil in focus 
tussen 2013 en 2014.  
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

a. Beslispunten 
   a. 1. De 7e wijziging van de verordening 

nazorgheffing vast te stellen waarmee: 
A. in de bij de verordening behorende 

tarieventabel voor de stortplaats Braambergen 
het “tarief jaarlijkse aanslag” ingaande 2013 
wordt gewijzigd in € 0; 
B. in de genoemde tarieventabel voor de 

stortplaats Zeeasterweg het doelvermogen wordt 
gesteld op € 41,2 miljoen, het jaar van aanvang 
nazorg wordt gewijzigd in 2053 en het “tarief 
jaarlijkse aanslag” ingaande 2013 wordt 
gewijzigd in € 400.000; 
C. de stortplaats Het Friese Pad wordt 

verwijderd uit de tarieventabel;  
D. de tarieventabel conform de genoemde 

wijzigingen als Tarieventabel 2013 als bijlage bij 
de verordening wordt gevoegd, waarbij de 
Tarieventabel 2011 wordt ingetrokken. 
2. Begrotingswijziging 13/10 vast te stellen, 

waarmee de baten en lasten van het product  
Milieu en Duurzaamheid met ingang van 2013 

structureel met € 343.000 worden verhoogd. 
 
b. Het geven van suggesties vanuit PS die 

kunnen worden meegenomen voor het nieuwe 
werkplan 2014. U kunt die suggesties aan GS 
meegeven met het oog op het bestuurlijk overleg 
P4 Europa begin december. Bent u het eens met 
het verschil in focus tussen 2013 en 2014? (zie 
notitie onderaan) 
Ter informatie is het vorige werkplan 2013 
bijgevoegd.  
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De prioriteiten van Regio Randstad, kennis en 
innovatie, duurzame leefomgeving, toekomst 
regionaal beleid en landelijke gebieden onder 
stedelijke druk zitten in 2014 allen in een andere 
fase van de Europese beleidscyclus. 
De Randstadcoördinator mw. A. Weij is eveneens 
aanwezig. De aanwezigheid van 
portefeuillehouder B. Gijsberts is niet strikt 
noodzakelijk; het gaat hier om de input vanuit PS 
in het te maken werkplan 2014. De gedeputeerde 
streeft er wel naar een deel van de bijeenkomst 
bij te wonen. Hij is eerst aanwezig in een 
parallelle ronde. 
 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

a. Een tarieventabel die aansluit op de actuele 
situatie van de stortplaatsen (op basis van de 
vigerende nazorgplannen) en het financiële 
risico van de provincie beperkt.      
 
b. De reguliere behandeling van het werkplan 

Europa. 
Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

a. Het Nazorgfonds heeft van rechtswege 
rechtspersoonlijkheid. Gedeputeerde Staten 
vormen het algemeen bestuur, gedeputeerden 
Witteman en Lodders vormen het dagelijks 
bestuur.  
Het Nazorgfonds heeft 2 doelstellingen: de 

middelen zo goed mogelijk beheren zodat de 
eeuwigdurende nazorg bekostigd kan worden en 
zorg dragen dat de middelen alleen aan dit doel 
besteed worden.  
 

b. Op 7 maart 2012 heeft Provinciale Staten 
Ingestemd met de Randstad Strategie Europa 
(RSE) 2012-2015 inclusief Flevolandse Strategie 
Europa. Deze strategie wordt jaarlijks uitgewerkt 
in werkplannen en lobbyfiches waarmee 
uitvoering gegeven wordt aan de doelstellingen. 
Ieder jaar verschijnt er een werkplan Europa van 
de vier Randstadprovincies waarop de staten 
nadere suggesties kunnen doen. 
 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

a. Besluitvormingsronde  
b. Nadat GS het werkplan 2014 hebben 
vastgesteld wordt het ter kennisneming aan PS 
verstuurd. 

  


