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Onderwerp: Begroting 2016 Fonds nazotg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

ln het 'Protocol verbonden partijen, protocolafspraak 4' (Statenstuk 2014-644, Sturing

op verbonden partijen door PS en GS: gezamenlijke afspraken) is vastgelegd dat uw

Staten jaarlijks geïnformeerd worden over verbonden partijen. Het Fonds nazorg ge-

sloten stortplaatsen provincie Drenthe is een verbonden partijvan de provincie Dren-

the. De Begroting 2016 van deze verbonden partijwordt om die reden aan u toege-

zonden.

Relatie met provinciaal doel
De provincie heeft de wettelijke taak om eeuwigdurende nazorg uit te voeren. ln de

Leemtewet Bodembescherming is vastgelegd dat de provincies na overdracht van de

stortplaats bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk zijn voor de eeu-

wigdurende nazolg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is
gestort. Voor de provincie Drenthe geldt dit voor twee stortplaatsen: Meisner Noord-

Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero Noord BV te Wijster.

De middelen om deze wettelijke taak uit te voeren zijn ondergebracht in het Fonds

îazotg gesloten stortplaatsen provi ncie Drenthe.

Wijziging Be stu urslede n

Het Fonds nazotg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe heeft met ingang van de

collegewisseling nieuwe bestuursleden gekregen in het Dagelijks Bestuur en in het

Algemeen Bestuur. De heer H.H. van de Boer is in het Dagelijks Bestuur vervangen

door de heer T. Stelpstra. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door het nieuwe

college van Gedeputeerde Staten.
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Toe ko m stige o ntw i kke I i ng e n

De ontwikkeling voor het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe is dat

in 2015 Attero Noord haar stortstrategie heeft heroverwogen. Het gevolg is dat Attero
de stortplaats in Wijster graag in 2033 wil overdragen aan de provincie in plaats van in
2075. De provincie is in 2015 het gesprek gestart met Attero Noord over de eerdere

sluiting en daarmee over de noodzaak van een nieuw nazorgplan. Attero Noord heeft

ultimo september 2015 een nieuw nazorgplan ingediend, met een nieuw doelver-

mogen van circa € 21 miljoen. Dit plan wordt door de provincie beoordeeld en naar

verwachting kunnen wij het nazorgplan eind 2015 vaststellen. ln 2016 wordt op basis

van het nieuwe nazorgplan en het nieuwe doelvermogen een berekening gemaakt of,

met de in het Nazorgfonds aanwezige middelen en een rendement van 5,06%, het

doelvermogen in 2033 gehaald wordt.
De huidige verwachting op basis van de voorlopige cijfers van het nieuwe nazorgplan

is dat in 2016 een heffing van circa € 3,7 miljoen opgelegd moet worden. Deze te ver-
wachten heffing is reeds in de begroting2016 verwerkt.

Mogelijke nsico's
Het risico dat met het Fonds nazotg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe samen-
hangt is dat in de begroting wordt uitgegaan van een te behalen rendement van

5,06% op de in het Nazorgfonds aanwezige financiële middelen per stortplaats. Wordt
dit rendement niet gerealiseerd, dan bestaat het risico dat er te weinig financiële mid-

delen per stortplaats zijn. Voor de stortplaats Ubbena ligt dit risico bij de provincie.

Attero draagt dit risico tot het moment van overdracht voor de stortplaats Wijster.

Begin 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de reële hoogte van de te hanteren

rekenrente. De conclusie van dit onderzoek is dat een rendement van 5,06% haalbaar

is bij een portefeuille vanTOo/o vastrentende en 30% zakelijke waarden. De uitkomsten

van dit onderzoek zijn aanleiding geweest om de beleggingsprofielen met ingang van

2015 aan te passen, om op deze wijze meer rendement uit de beleggingen te kunnen

halen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,
handelend als Bestuur van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

*.-
, secretaris voorzitter

Bijlage:

wa/coll.
92016 Fonds nazotg gesloten stortplaatsen
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1 Inleiding  

Op 1 april 1998 is in de Wm een regeling voor de nazorg van operationele stortplaatsen opgenomen. Het doel van deze 
nazorgregeling is om zeker te stellen dat bestaande en nieuwe stortplaatsen ook na sluiting tot in de lengte van jaren aan 
hetzelfde beschermingsniveau voldoen. Hiermee wordt het risico op bodemverontreiniging geminimaliseerd. 
 
De nazorgregeling wordt ook wel de Leemtewet Bodembescherming genoemd. Door deze wet worden de provincies na 
overdracht van de stortplaats bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg 
van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. Voor de Provincie Drenthe geldt dit voor twee 
stortplaatsen: Meisner Noord-Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero Noord BV te Wijster. 
 
De stortplaatsexploitant moet, op grond van Wm 8:49 lid 3, een nazorgplan opstellen. Het nazorgplan geeft aan op 
welke wijze de stortplaats na beëindiging van de stortactiviteiten milieuhygiënisch verantwoord wordt beheerd om 
nadelige gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Het nazorgplan wordt ingediend bij de Provincie Drenthe. 
 
De provincie berekent op basis van het nazorgplan de jaarlijks op te leggen heffing. De heffing is vastgelegd in de 
Verordening nazorgheffing stortplaatsen Provincie Drenthe. De hoogte van de heffing is afgeleid van het doelvermogen 
en de sluitingsdatum in het nazorgplan. De inkomsten uit de heffing, en de daarover verkregen rentebaten, moeten de 
verwachte kosten dekken die gepaard gaan met de uitvoering van het nazorgplan. Op deze wijze worden financiële 
middelen verkregen om de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid van de provincie voor de nazorg van de 
stortplaatsen uit te kunnen voeren. Gewijzigde omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de heffing aan te passen. 
 
2 Doelvermogen en heffing 

2.1 Attero Noord BV, stortplaats te Wijster  

Attero Noord heeft in 2012 een nazorgplan ingediend, welke door Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe (GS) 
op 19 december 2012 is goedgekeurd. Dit nazorgplan bevat een doelvermogen van € 110.052.800 in 2075. Het 
vermogen in het nazorgfonds voor Attero is gelijk aan de contante waarde van het doelvermogen daarom is in 2015 
geen naheffing opgelegd. De omvang van de reserves stortplaats Wijster zijn voldoende om met een geprognotiseerde 
rendement van 5,06%1 op jaarbasis in 2075 het benodigde doelvermogen van € 110.052.800 te bereiken. 
 
In 2015 heeft Attero Noord haar stortstrategie heroverwogen, met als gevolg dat Attero de stortplaats in Wijster graag in 
2033 wil overdragen aan de provincie. De provincie is in 2015 het gesprek gestart met Attero Noord over de eerdere 
sluiting en daarmee over de noodzaak van een nieuw nazorgplan. Attero Noord heeft ultimo september 2015 een nieuw 
nazorgplan ingediend, met een nieuw doelvermogen van circa € 21 miljoen. Dit plan wordt door de provincie 
beoordeeld en naar verwachting kan GS het nazorgplan begin 2016 vaststellen. In 2016 wordt op basis van het nieuwe 
nazorgplan en het nieuwe doelvermogen een berekening gemaakt of, met de in het nazorgfonds aanwezig middelen en 
een rendement van 5,06%, het doelvermogen in 2033 gehaald wordt. De huidige verwachting op basis van de 
voorlopige cijfers van het nieuwe nazorgplan is dat in 2016 een heffing van circa € 2,7 miljoen opgelegd moet worden. 
 
2.2 Meisner Noord-Drenthe BV, stortplaats te Ubbena 

In 2011 heeft Meisner een nazorgplan bij de Provincie Drenthe ingediend, waarmee GS op 1 november 2011 heeft 
ingestemd. Het doelvermogen van Meisner bedraagt € 1.855.710. Dit vermogen was op moment van sluiting van de 
stortplaats aanwezig in het fonds. De stortplaats is inmiddels gesloten. De eeuwigdurende verantwoordelijkheid van de 
nazorg is op 1 januari 2014 overgedragen aan de provincie Drenthe.  
 
3 Vermogensbeheer 

Het treasurybeleid voor het Nazorgfonds wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (Fido), de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo) en het uitzonderingsregime 
voor nazorgfondsen in de Ruddo (Staatscourant 29 juni 2001). In het Beleggingsstatuut Fonds Nazorg Gesloten 
Stortplaatsen Provincie Drenthe zijn de uitgangspunten voor het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid van het 
fonds geformuleerd. De stortplaatsbeheerders hebben een adviesrol bij het vermogensbeheer. 
 

                                                      
1 In het Rinas-rekenmodel wordt gerekend met een rendement van 5,06%. 
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Begin 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de reële hoogte van de te hanteren rekenrente. In het onderzoek zijn 
meegenomen de uitkomsten van de ALM studie, historische rendementen en onze toekomstverwachting. De conclusie 
van dit onderzoek is dat een rendement van 5,06% haalbaar is bij een portefeuille van 70% vastrentende en 30% 
zakelijke waarden.  
De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding geweest om de beleggingsprofielen met ingang van 2015 aan te passen 
waarbij, binnen de wettelijke kaders, rekening wordt gehouden met de beleggingsadviezen van Attero Holding NV, om 
op deze wijze meer rendement uit de beleggingen te kunnen halen.  
 
3.1 Attero Noord BV, stortplaats te Wijster  

Het vermogensbeheer van het deel van Attero is uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder, ING Bank. Een klein 
gedeelte van de middelen is via een ABN AMRO deposito uitgezet. Begin 2015 zijn de middelen volgens de 
beleggingsmix van 70% obligaties en 30% aandelen belegd. Zoals hiervoor vermeld staat moet een rendement van 
5,06% haalbaar zijn bij deze portefeuille. 
 
De reserve voor de stortplaats Attero is voor het grootste deel langlopend uitgezet. De vermogensbeheerder ING Bank 
beheert de langlopende beleggingen van Attero in een drietal beleggingsfondsen: 
• BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF: het fonds belegt in euro obligaties die zijn uitgegeven of zijn 

gewaarborgd door lidstaten van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie. 
• BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF: het fonds belegt wereldwijd in aandelen van grote en 

middelgrote bedrijven in ontwikkelde landen.  
• BlackRock iShares MSCI Europe ETF: het fonds belegt in aandelen van grote en middelgrote bedrijven in 

ontwikkelde Europese landen.  
 
3.2 Meisner Noord-Drenthe BV, stortplaats te Ubbena 

Het vermogen van Meisner wordt gebruikt om eeuwigdurende nazorg op deze stortplaats te kunnen uitvoeren. Om het 
vermogen op voldoende niveau te houden zijn de gelden van Meisner in 2015 ook via de optimale beleggingsmix2 
uitgezet, waarbij rekening is gehouden met de op korte termijn te verwachten jaarlijkse uitgaven. De vermogensbeheer-
der en de beleggingsfondsen zijn gelijk aan die van Attero. 
 
4 Begroting 2016 

In dit hoofdstuk zal de begroting van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe worden weergegeven. In 
bijlage 1 van deze begroting zijn de begrotingen per stortplaats weergegeven. 
 

Baten 
Werkelijk 

2014 
Begroot 

2015 
Begroot 

2016 
Begroot 

2017 
Begroot 

2018 
Begroot 

2019 
Renteopbrengsten Totaal 38.857 15.175 11.385 9.300 7.920 6.415 
Vermogensbeheeropbrengsten Totaal 254.406 347.525 390.590 410.120 430.630 452.155 
Nazorgheffingsopbrengst Attero 217.382 0 2.700.000 0 0 0 
              
Totaal baten 510.645 362.700 3.101.975 419.420 438.550 458.570 

Lasten 
Werkelijk 

2014 
Begroot 

2015 
Begroot 

2016 
Begroot 

2017 
Begroot 

2018 
Begroot 

2019 
Administratiekosten Totaal 356 380 390 400 410 420 
Accountantskosten Totaal 4.100 2.660 2.550 2.600 2.650 2.700 
Toegerekende uren Totaal 6.806 5.720 5.835 5.950 6.070 6.190 
Bankkosten Totaal 91 100 105 110 115 120 
Onderhoudskosten nazorg Meisner 13.343 71.000 61.000 45.000 29.000 47.000 
              
Totaal lasten 24.696 79.860 69.880 54.060 38.245 56.430 

                                                      
2 Optimale beleggingsmix volgens ALM studie van 2014 zijn beleggingen in 70% obligaties en 30% aandelen 
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Resultaat 
Werkelijk 

2014 
Begroot 

2015 
Begroot 

2016 
Begroot 

2017 
Begroot 

2018 
Begroot 

2019 
Totale Baten 510.645 362.700 3.101.975 419.422 438.551 458.570 
Totale Lasten 24.696 79.860 69.880 54.060 38.245 56.430 
Totaal resultaat voor reservemutatie 485.949 282.840 3.032.095 365.360 400.305 402.140 
              
Mutaties in reserve             
Reservering heffingsopbrengst Attero 217.382 0 2.700.000 0 0 0 
Totale mutaties in reserve 217.382 0 2.700.000 0 0 0 
              
Totale resultaat na reservemutaties 268.567 282.840 332.095 365.360 400.305 402.140 
              
Resultaten per stortplaats             
Totale baten Attero 489.592 269.600 3.007.410 322.780 338.920 355.865 
Totale lasten Attero 222.219 4.430 2.704.440 4.530 4.623 4.715 
Resultaat Attero 267.373 265.170 302.970 318.250 334.297 351.150 
       
Totale baten Meisner 21.053 93.100 94.565 96.640 99.630 102.705 
Totale lasten Meisner 19.859 75.430 65.440 49.530 33.623 51.715 
Resultaat Meisner 1.194 17.670 29.125 47.110 66.007 50.990 

 
4.1 Toelichting op de begroting 

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen  

De begroting is opgemaakt in euro’s. De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
Werkelijk 2014  

In de kolom werkelijk 2014 zijn de bedragen vermeld, gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2014. 
 
Beleggingen 

Conform artikel 2:384 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden beleggingen op totaalniveau van de portefeuille 
gewaardeerd tegen de marktwaarde.  
 

Verwacht rendement 

Door de uitkomst van de in 2014 uitgevoerde ALM studie (optimale beleggingsmix) en het onderzoek naar 
haalbaarheid van een rendement van 5,06% zijn met ingang van 2015 de middelen met een verdeling van 70% 
obligaties en 30% aandelen belegd. In de begroting is gerekend met een rendement van 5% op het vermogen. 
 
In het geval van een langdurig lage rente bestaat het risico op het niet tijdig bereiken van het doelvermogen. Binnen de 
verordening nazorgheffing bestaat de mogelijkheid, alleen nog voor stortplaats Wijster, om een extra heffing op te 
leggen. Bij de jaarafsluiting beoordelen we de contante waarde van het doelvermogen en daarmee de noodzaak tot een 
extra heffing. 
 

Opbrengsten nazorgheffing 

Aan Attero is in 2015 geen heffing opgelegd. Het vermogen in het nazorgfonds voor Attero is gelijk aan de contante 
waarde van het doelvermogen. Als gevolg van het gewijzigde stortbeleid van Attero en daarmee samenhangend het 
nieuwe nazorgplan is de verwachting dat in 2016 een heffing opgelegd zal gaan worden van € 2,7 miljoen. De hoogte 
van de heffing kan wijzigen na voortschrijdend inzicht in de parameters, aanpassing rekenrente, door een afwijkende 
inflatie of tegenvallende rendementen. Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven is de stortplaats Meisner gesloten en kan geen 
heffing meer worden opgelegd. Het doelvermogen op moment van sluiting was bereikt.  
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Kosten Nazorg Meisner 

Voor Meisner is de provincie Drenthe per 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorg. In de 
begroting zijn de jaarlijkse kosten opgenomen zoals die met behulp van het Rinas rekenmodel voor de komende jaren 
zijn berekend.  
aten 
5 Afkortingenwijzer 

GS Gedeputeerde Staten Provincie Drenthe 
IPO Interprovinciaal Overleg 
PS Provinciale Staten Provincie Drenthe 
Wm Wet milieubeheer 
Rinas Rekenmodel IPO NAzorg Stortplaatsen 
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Bijlage: Begroting Attero Noord, stortplaats te Wijster 

Begroting Attero 2016  

Baten 
Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Renteopbrengsten Attero 17.804 3.165 3.610 3.790 3.980 4.180 
Vermogensbeheeropbrengsten Attero 254.406 266.435 303.800 318.990 334.940 351.685 
Nazorgheffingsopbrengst Attero 217.382 0 2.700.000 0 0 0 
              
Totaal baten 489.592 269.600 3.007.410 322.780 338.920 355.865 
              

Lasten 
Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Administratiekosten Attero 178 190 195 200 205 210 
Accountantskosten Attero 2.050 1.330 1.275 1.300 1.325 1.350 
Toegerekende uren Attero 2.564 2.860 2.918 2.975 3.035 3.095 
Bankkosten Attero 46 50 53 55 58 60 
              
Totaal lasten 4.837 4.430 4.440 4.530 4.623 4.715 
              

Resultaat 
Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Totale Baten 489.592 269.600 3.007.410 322.780 338.920 355.865 
Totale Lasten 4.837 4.430 4.440 4.530 4.623 4.715 
Totaal resultaat voor reservemutatie 484.755 265.170 3.002.970 318.250 334.297 351.150 
              
Mutaties in reserve             
Reservering nazorgheffingsopbrengst Attero 217.382 0 2.700.000 0 0 0 
Totale mutaties in reserve 217.382 0 2.700.000 0 0 0 
              

Totale resultaat na reservemutaties 267.373 265.170 302.970 318.250 334.297 351.150 
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Bijlage: Begroting Meisner Noord-Drenthe, stortplaats te Ubbena 

Begroting Meisner 2016  

Baten 
Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Renteopbrengsten Meisner 21.053 12.010 7.775 5.510 3.940 2.235 
Vermogensbeheeropbrengsten Meisner 0 81.090 86.790 91.130 95.690 100.470 
Totaal baten 21.053 93.100 94.565 96.640 99.630 102.705 
              

Lasten 
Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Administratiekosten Meisner 178 190 195 200 205 210 
Accountantskosten Meisner 2.050 1.330 1.275 1.300 1.325 1.350 
Toegerekende uren Meisner 4.243 2.860 2.918 2.975 3.035 3.095 
Bankkosten Meisner 46 50 53 55 58 60 
Onderhoudskosten nazorg Meisner 13.343 71.000 61.000 45.000 29.000 47.000 
Totaal lasten 19.859 75.430 65.440 49.530 33.623 51.715 
              

Resultaat 
Werkelijk 
2014 

Begroot 
2015 

Begroot 
2016 

Begroot 
2017 

Begroot 
2018 

Begroot 
2019 

Totale Baten 21.053 93.100 94.565 96.640 99.630 102.705 
Totale Lasten 19.859 75.430 65.440 49.530 33.623 51.715 
Totaal resultaat voor reservemutatie 1.194 17.670 29.125 47.110 66.007 50.990 
              
Mutaties in reserve             
Reservering nazorgheffingsopbrengst  0 0 0 0 0 0 
Totale mutaties in reserve 0 0 0 0 0 0 
              

Totale resultaat na reservemutaties 1.194 17.670 29.125 47.110 66.007 50.990 
 


