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1 Inleiding 

Op 1 april 1998 is in de Wet milieubeheer (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 milieu hygiënisch 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  

In 2015 heeft Attero Noord haar stortstrategie heroverwogen, met als gevolg dat Attero de stortplaats in Wijster in 2033 

wil overdragen aan de provincie. Hiervoor heeft Attero in september 2015 een nieuw nazorgplan ingediend. De effecten 

van dit nazorgplan zijn: 

 Vervroegde sluiting stortplaats was 2075 wordt 1-1-2033. 

 Aanpassing doelvermogen van € 110.052.800 (in 2075) naar € 21.473.850 (per 1-1-2033). 

 

In de vergadering van 1 december 2015 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe (GS) het nieuwe 

nazorgplan goedgekeurd. In 2016 is 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%, het doelvermogen in 2033 

gehaald wordt. Op basis van de jaarrekening 2015 en het nieuwe nazorgplan zal in 2016 een heffing van € 3.699.579 

opgelegd worden. 

 

Tot 1 december 2015 was het nazorgplan 2012 van kracht welke op 19 december 2012 door GS is goedgekeurd, sluiting 

in 2075 en doelvermogen € 110.052.800. Het vermogen in het nazorgfonds voor Attero, per 31-12-2014, is gelijk aan de 

contante waarde van het doelvermogen daarom is in 2015 geen naheffing opgelegd. De omvang van het vermogen in 

het nazorgfonds was voldoende om met een geprognotiseerde rendement van 5%
1
 op jaarbasis in 2075 het benodigde 

doelvermogen van € 110.052.800 te bereiken. 

 

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.  

 

                                                      
1
 In het Rinas-rekenmodel wordt gerekend met een rendement van 5%. 
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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. 

 

In 2014 is een ALM studie uitgevoerd naar de reële hoogte van de te hanteren rekenrente. In het onderzoek zijn 

meegenomen de historische rendementen en onze toekomstverwachting. De conclusie van dit onderzoek is dat bij een 

optimale beleggingsmix
2
  een rendement van 5% haalbaar is.  

 

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.  

 

De aankoop van de beleggingsfondsen is uitgevoerd in overeenstemming met het ‘Beleggingsstatuut Fonds nazorg 

gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’. In dit statuut is geregeld in paragraaf 3.2 punt 2a dat belegd kan worden 

volgens het standaard risicoprofiel, hierbij is de beleggingsmix 70% vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden. 

De aangekochte beleggingsfondsen voldoen aan dit risicoprofiel.  

 

3.1 Attero Noord BV, stortplaats te Wijster  

Het vermogensbeheer van het deel van Attero is uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder, ING Bank. De 

vermogensbeheerder (ver)koopt aandelen in de beleggingsfondsen op aangeven van het Nazorgfonds. 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.  

 

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 Core 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 UCITS 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 beleggingsmix 

uitgezet, waarbij rekening is gehouden met de op korte termijn te verwachten jaarlijkse uitgaven. De 

vermogensbeheerder en de beleggingsfondsen zijn gelijk aan die van Attero. 

 

4 Jaarrekening 2015 

In dit hoofdstuk zal de jaarrekening van ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’ worden weergegeven. 

In de bijlage 1 van deze jaarrekening zijn de jaarrekeningen per stortplaats weergegeven.  

 

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

4.1.1 Balans per 31 december 2015 

Activa  2015 2014 

     

Beleggingen    

BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF  5.103.426 0 

BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF  1.048.554 0 

BlackRock iShares MSCI Europe ETF  990.292 0 

Totaal  7.142.272 0 

      

Vorderingen     

Debiteuren  0 10.871 

Nog te ontvangen bedragen  3.708.645 27.894 

      

Liquide middelen     

Bank   346.157 7.741.529 

      

   11.197.074 7.780.293 

 

Passiva  2015 2014 

Eigen vermogen     

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst     

Stortplaats te Ubbena/Meisner  1.824.454 1.510.655 

Stortplaats te Wijster/Attero Noord  9.368.970 3.268.283 

      

Reserve netto resultaat vermogensbeheer     

Stortplaats te Ubbena/Meisner  0 389.081 

Stortplaats te Wijster/Attero Noord  0 2.610.266 

    

Kortlopende schulden     

Nog te betalen bedragen  3.650 2.009 

      

   11.197.074 7.780.293 

 

4.1.2 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening 2015 is opgesteld volgens de grondslagen van het fonds, die gebaseerd zijn op het Reglement Fonds 

nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe, waarbij aansluiting is gezocht met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek evenals de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In aansluiting op artikel 2:384 lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek mogen beleggingen naast verkrijgingsprijs tevens tegen de actuele waarde gewaardeerd worden, indien geen 

beslissende invloed dan wel invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid van de 

deelneming.  

 

Balans 

Algemeen 

De functionele en presentatie valuta van de jaarrekening is euro. De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Eigen vermogen 

Op grond van de Wet milieubeheer is de provincie Drenthe 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 betreft dit de stortplaatsen Attero Noord en Meisner. De provincie Drenthe heeft ervoor gekozen deze 

wettelijke verplichting onder te brengen in het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’. Per stortplaats 

is een bestemmingsreserve gevormd. De middelen in de bestemmingsreserves dienen ter dekking van de toekomstige 

verplichting van de provincie Drenthe tot de eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen van Attero Noord en Meisner. 

Ze zijn daarom niet vrij besteedbaar. 

 

Beleggingen 

In aansluiting met artikel 2:384 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden de beleggingen op totaalniveau van de 

portefeuille gewaardeerd tegen de actuele waarde. Het Nazorgfonds houdt alleen beursgenoteerde effecten aan, welke 

worden gewaardeerd tegen de slotkoers per einde boekjaar. Saldi die worden aangehouden in vreemde valuta worden 

ultimo van het boekjaar omgerekend naar euro tegen de dan geldende door de vermogensbeheerder opgegeven 

wisselkoersen. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid. 

 

Rekening van baten en lasten 

Algemeen 

Baten en lasten worden, tenzij anders vermeld, opgenomen in het jaar waarin een prestatie is geleverd c.q. voor dat jaar 

is voorzien of verplicht (stelsel van baten en lasten). 

 

Begrotingscijfers 

In de rekening worden de gerealiseerde uitkomsten vergeleken met de raming in de begroting van dat jaar. Deze 

begrotingscijfers zijn de cijfers van de jaarbegroting na verwerking van de goedgekeurde wijzigingen van de primaire 

begroting, alsmede administratieve wijzigingen. Tevens zijn de cijfers vanuit de primitieve begroting weergegeven. 

 

4.1.3 Toelichting op de balans 

Activa 

 

Beleggingen 

Fondsen  

De reserves voor Attero Noord en Meisner zijn vanaf maart 2015 voor een deel langlopend belegd in diverse fondsen 

die jaarlijks dividend uitkeren. De beleggingsportefeuille ziet er per 31 december 2015 als volgt uit: 

Beleggingen 31-12-2015 31-12-2014 

BlackRock iShares Core Euro Government Bond ETF 5.103.426 0 

BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF 1.048.554 0 

BlackRock iShares MSCI Europe ETF 990.292 0 

Totaal 7.142.272 0 

 

Verloopoverzicht Beleggingen 2015    

 

Aankoop-

waarde 

Waarde-

vermindering 

Waarde  

31-12-2015 

Dividend 

(contant) 

BlackRock iShares Core Euro 

Government Bond ETF 5.287.634,83 -184.208,71 5.103.426,12 31.804,22 

BlackRock iShares Core MSCI 

World UCITS ETF 1.089.308,33 -40.754,26 1.048.554,07 0,00 

BlackRock iShares MSCI 

Europe ETF 1.087.345,79 -97.053,53 990.292,26 24.615,60 

 

7.464.288,95 -322.016,50 7.142.272,45 56.419,82 
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De risico’s die met bovenstaande beleggingen samenhangen zijn: 

BlackRock iShares Core Euro Government Bond ETF: De waarde van de belegging en de gegenereerde inkomsten 

kunnen fluctueren en het is niet zeker dat de oorspronkelijke inleg terugkomt. Het fonds belegt in vastrentende 

staatsobligaties, die een vaste of variabele rente opleveren. De waarde van deze effecten is daarom gevoelig voor 

renteschommelingen; wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de 

marktwaarde van obligaties. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door 

de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de 

kredietrating ervan. 

 

BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF: De waarde van de belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen 

fluctueren en het is niet zeker dat de oorspronkelijke inleg terugkomt. De BlackRock iShares Core MSCI World UCITS 

ETF betreft een gespreide portefeuille van ondernemingen uit ontwikkelde landen. Het beleggingsrisico is 

geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of ondernemingen. Als gevolg hiervan is het fonds gevoelig voor 

hiermee verbonden gebeurtenissen in de economie, markt, politiek of regelgeving. Buitenlandse beleggingen staan bloot 

aan schommelingen van de wisselkoersen. 

 

BlackRock iShares MSCI Europe ETF: De waarde van de belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren 

en het is niet zeker dat de oorspronkelijke inleg terugkomt. BlackRock iShares MSCI Europe ETF betreft een gespreide 

portefeuille van Europese ondernemingen. 

 

Vorderingen 

Debiteuren 

Debiteuren 31-12-2015 31-12-2014 

Debiteuren 2.457 13.328 

Voorziening dubieuze debiteuren -2.457 -2.457 

Totaal 0 10.871 

Bij de verkoop, in 2014, van het beleggingsfonds ‘OVE Rentefonds 1-3’ stond op de afrekeningsnota een inhouding 

vanwege een vordering dividendbelasting. Het ‘OVE Rentefonds 1-3’ heeft een (langlopende) vordering uit hoofde van 

buitenlandse dividendbelasting, waarvan eind 2015 nog niet duidelijk is wanneer dit bedrag door het ‘OVE Rentefonds 

1-3’ zal worden ontvangen. Als het ‘OVE Rentefonds 1-3’ de vordering ontvangt, krijgt het Nazorgfonds dit bedrag nog 

uitgekeerd. Gezien de onzekerheid van deze vordering voor het Nazorgfonds is het bedrag geheel voorzien. 

 

Te ontvangen bedragen 

Nog te ontvangen bedragen (NTO) 31-12-2015 31-12-2014 

NTO Nazorgheffing 2015 3.699.579 0 

NTO BTW  8.708 16.775 

NTO Rente 4
e
 kwartaal 2015 358 11.119 

Totaal 3.708.645 27.894 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014 

ABN AMRO rekening-courant NL33ABNA042.19.38.617 26.654 0 

ABN AMRO rekening-courant NL15ABNA055.67.90.669 6.419 220.466 

ABN AMRO deposito rekening NL32ABNA043.38.76.328 58.071 5.424.858 

ABN AMRO deposito rekening NL83ABNA045.88.95.105 200.345 2.096.205 

ING rekening-courant NL30INGB0006795300 66 0 

ING rekening-courant NL62INGB0006795306 67 0 

ING beleggingsrekening 13486080 11.916 0 

ING beleggingsrekening 13486082 42.619 0 

Totaal 346.157 7.741.529 

 

Het saldo bij ABN AMRO bank en ING bank bedraagt € 346.157 per 31 december 2015. Het saldo ten opzichte van 31 

december 2014 is gedaald omdat van de middelen in 2015 beleggingsfondsen zijn aangekocht.                  
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PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst.  

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst 31-12-2015 31-12-2014 

Stortplaats te Ubbena/ Meisner 1-1-2015 1.510.655 1.510.655 

Overboeking van ‘Stortplaats te Ubbena/ Meisner reserve 

netto resultaat vermogensbeheer’ 1-1-2015 

389.081  

Resultaat 2015 Ubbena/ Meisner - 75.282  

Saldo Ubbena/ Wijster 31-12-2015 1.824.454  

   

Stortplaats te Wijster/ Attero Noord 1-1-2015 3.268.283 3.268.283 

Overboeking van ‘Stortplaats te Wijster/ Attero Noord 

reserve netto resultaat vermogensbeheer’ 1-1-2015 

2.610.266  

NTO Nazorgheffing 2015 3.699.579  

Resultaat 2015 Wijster/ Attero Noord - 209.158  

Saldo Wijster/ Attero Noord 31-12-2015 9.368.970  

Totaal 11.193.424 4.778.938 

 

De reserve netto resultaat vermogensbeheer is in 2015 aan deze reserve toegevoegd, om snel en eenvoudig inzicht te 

kunnen geven in het vermogen per stortplaats. Met ingang van 1 januari 2016 zal de reserve worden aangeduid als: 

- Reserve stortplaats Ubbena/ Meisner 

- Reserve stortplaats Wijster/ Attero Noord 

 

Reserve netto resultaat vermogensbeheer 

Reserve netto resultaat vermogensbeheer 31-12-2015 31-12-2014 

Stortplaats te Ubbena/ Meisner 1-12015 389.081 389.081 

Overboeking naar reserve belegde gelden heffingsopbrengst 389.081  

Saldo Ubbena/ Meisner 31-12-2015 0  

   

Stortplaats te Wijster/ Attero Noord 1-1-2015 2.610.266 2.610.266 

Overboeking naar reserve belegde gelden heffingsopbrengst 2.610.266  

Saldo Wijster/ Attero Noord 31-12-2015 0  

   

Totaal 0 2.999.347 

 

De reserve netto resultaat vermogensbeheer is in 2015 toegevoegd aan de reserve belegde gelden heffingsopbrengst.  

 

Toereikendheid bestemmingsreserves 

Het totaal van de reserves ultimo 2015 is in onderstaande tabel weergegeven. 

Reserves per stortplaats 31-12-2015 31-12-2014 

Ubbena/ Meisner   

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst 1.824.454 1.510.655 

Reserve netto resultaat vermogensbeheer 0 389.081 

Totaal 1.824.454 1.899.736 

   

Wijster/ Attero Noord   

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst 9.368.970 3.268.283 

Reserve netto resultaat vermogensbeheer 0 2.610.266 

Totaal 9.368.970 5.878.549 
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Om de doelvermogens te bereiken is aan de exploitanten een heffing opgelegd, de nazorgheffing. De provincie Drenthe 

heeft destijds gekozen voor een objectgebonden heffing. Deze heffingsvorm doet het meeste recht aan de individuele 

verantwoordelijkheid van de stortplaatsexploitant om voor de eigen stortplaats de financiële middelen op te brengen 

voor de nazorg. Een objectgebonden heffing staat rechtstreeks in relatie tot de nazorg op de desbetreffende stortplaats. 

Als blijkt dat de opbrengst van de nazorgheffing of rente hoger of lager is dan het bedrag dat nodig is om de kosten te 

dekken van de eeuwigdurende nazorg, dan kan jaarlijks de heffing aan de stortplaatsen worden gewijzigd conform 

artikel 15.45, tweede lid, Wet Milieubeheer. Jaarlijks wordt beoordeeld of de nazorgheffing bijgesteld moet worden.  

 

Meisner  

In 2011 heeft Meisner een nieuw nazorgplan bij de Provincie Drenthe ingediend vanwege de sluiting. Het 

doelvermogen is hierbij vastgesteld op € 1.855.710. Op moment van sluiten van de stortplaats was dit bedrag in het 

Fonds nazorg aanwezig. 

 

Attero 

De contante waarde van het doelvermogen per 31-12-2015 bedraagt € 9.368.970. Het fondsvermogen voor Attero, 

zonder de nog op te leggen nazorgheffing, per 31-12-2015 bedraagt € 5.669.391. Na oplegging van de nazorgheffing 

van € 3.699.579 is het bedrag in het Fonds nazorg € 9.368.970. Dit bedrag is in overeenstemming met de contante 

waarde van het doelvermogen per 31-12-2015. 

 

Vlottende passiva 

Nog te betalen bedragen 

Nog te betalen bedragen 31-12-2015 31-12-2014 

Accountantskosten 2015 2.500 2.000 

Schatting Service fee kosten Q4 1.150  

Bankkosten december 2014  9 

Totaal 3.650 2.009 
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4.2 Rekening van baten en lasten 

4.2.1 Rekening van baten en lasten over 2015 

Baten 2015 Begroot 2015 2014 

Opbrengsten renten 5.355 15.175 38.857 

Opbrengsten vermogensbeheer -269.559 347.525 254.406 

Nazorgheffing (onttrekking negatief) 3.699.579  217.382 

Totaal baten 3.435.375 362.700 510.645 

 

Lasten 2015 Begroot 2015 2014 

Onderhoudskosten nazorg Meisner/Ubbena 10.800 71.000 13.343 

Onderzoekskosten Attero/ Wijster 1.840 0 0 

Administratiekosten 356 380 356 

Accountantskosten 2.150 2.660 4.100 

Toegerekende uren 4.869 5.720 6.806 

Bankkosten 221 100 91 

Totaal lasten 20.236 79.860 24.696 

 

Resultaat 2015 Begroot 2015 2014 

Totale Baten 3.435.375 362.700 510.645 

Totale Lasten 20.236 79.860 24.696 

Totaal Resultaat voor reservemutatie 3.415.139 282.840 485.949 

    

Mutaties in reserves    

Reservering heffingsopbrengst Attero 3.699.579 0 217.382 

Totale mutaties in reserves 3.699.579 0 217.382 

    

Totaal resultaat na reservemutaties -284.440 282.840 268.567 

    

Resultaat per stortplaats    

Attero Baten -204.804 269.600 489.592 

Attero Lasten 4.354 4.430 222.219 

Resultaat Attero -209.158 265.170 267.373 

    

Meisner Baten -59.400 93.100 21.053 

Meisner Lasten 15.882 75.430 19.859 

Resultaat Meisner -75.282 17.670 1.194 

 

4.2.2 Toelichting op de rekening van baten en lasten 

Baten 

Opbrengsten renten 

Opbrengsten renten 2015 2014 

ABN AMRO deposito rekening NL32ABNA043.38.76.328 2.756 17.804 

ABN AMRO deposito rekening NL83ABNA045.88.95.105 2.382 21.053 

ING beleggingsrekening 13486080 85  

ING beleggingsrekening 13486082 132  

Totaal 5.355 38.857 
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Opbrengsten vermogensbeheer 

Opbrengsten vermogensbeheer 2015 2014 

BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF -153.725 0 

BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF -42.075 0 

BlackRock iShares MSCI Europe ETF -73.759 0 

OVE - IS Global Sustainability Fund  172.679 

OVE - IS Rentefonds Europa 1-3  12.864 

OVE- IS Rentefonds Europa 4-7  47.250 

Teruggaaf dividendbelasting  21.613 

Totaal -269.559 254.406 

 

Lasten 

De lasten (beheerskosten) worden ten laste van de exploitatie gebracht in het jaar waarop ze betrekking hebben. De Wet 

milieubeheer geeft aan in artikel 15.47, lid 7: 

‘’Uit het fonds worden uitsluitend bestreden de kosten, die: 

a. worden gemaakt in verband met de uitvoering van de in artikel 8.49 bedoelde zorg met betrekking tot de gesloten 

stortplaatsen in de betrokken provincie(s); 

b. zijn verbonden aan de werkzaamheden voor het fonds’’ 

 

De Wet milieubeheer geeft aan in artikel 15.47, lid 8: 

“Onder de kosten, bedoeld in het zevende lid, worden niet begrepen de kosten, die in verband met de in art. 8.49 

bedoelde zorg voor gesloten stortplaatsen door de betrokken provincie(s) worden gemaakt ten behoeve van haar 

bestuurlijke apparaat.’’ 

 

Kosten nazorg Meisner 

In 2015 zijn kosten voor de nazorg van stortplaats Meisner gemaakt. Voor het onderhoud van het terrein is € 10.800 aan 

kosten gemaakt tegenover € 71.000 begroot. De lagere uitgaven zijn te verklaren doordat minder noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden nodig waren dan vooraf begroot.  

 

Kosten nazorg Wijster 

In 2015 is een nieuw nazorgplan door Attero ingediend. Dit plan moest worden getoetst op juistheid en volledigheid. De 

kosten hiervoor waren € 1.840.   

 

Administratiekosten 

In 2015 is voor € 356 aan administratiekosten gemaakt voor de licentie van het boekhoudpakket Exact.  

 

Accountantskosten 

De accountantskosten 2015 van € 2.150 hebben enerzijds betrekking op een vrijval van kosten 2014, de werkelijke 

kosten waren lager dan in 2014 geraamd en anderzijds op de raming accountantskosten 2015. 

 

Toegerekende uren 

Voor het verzorgen van de bedrijfsvoering en secretariële ondersteuning is een factuur ingediend door de provincie 

Drenthe voor een bedrag van € 4.868.  

 

Bankkosten 

Deze kosten van € 221 hebben betrekking op kosten die de banken, ABN AMRO en ING, in rekening brengen voor het 

hebben en gebruiken van hun bankrekeningen.  

 

Resultaat 2015 

Het nadelige resultaat over 2015 bedraagt - € 284.440. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van de reserve netto 

resultaat vermogensbeheer. Het resultaat wordt voor een bedrag ad - € 209.158 toegerekend aan stortplaats Wijster en 

voor - € 75.282 aan stortplaats Meisner.   
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5 Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen gebeurtenissen na balansdatum. 

 

6 Controleverklaring 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe 

 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2015 van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 

Drenthe (hierna: Nazorgfonds) te Assen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en 

de rekening van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van het Nazorgfonds is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de door het dagelijks bestuur van het Nazorgfonds gekozen en beschreven grondslagen, zoals 

uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 

vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 

uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 

voor het opstellen van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.  

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de 

interne beheersing van het Nazorgfonds. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van het Nazorgfonds  

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel is de jaarrekening 2015 van het Nazorgfonds, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld 

in overeenstemming met de door het dagelijks bestuur van het Nazorgfonds gekozen en beschreven grondslagen, zoals 

uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening. 
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Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de toelichting op de jaarrekening waarin de basis 

voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening 2015 van het Nazorgfonds is opgesteld voor de provincie 

Drenthe met als doel het Nazorgfonds in staat te stellen verantwoording af te leggen over het boekjaar 2015. Hierdoor is 

de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd 

voor het Nazorgfonds en de provincie Drenthe en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 

anderen. 

 

Groningen, 28 april 2016 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

w.g. D.E. Engwerda RA 

 

7 Afkortingenwijzer 

Fido  Wet financiering decentrale overheden 

GS  Gedeputeerde Staten 

IPO  Interprovinciaal Overleg 

PS  Provinciale Staten 

Wm  Wet milieubeheer 

RINAS  Rekenmodel IPO NAzorg Stortplaatsen 

RUDDO Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden 
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Bijlage: Enkelvoudige jaarrekening stortplaats Wijster/ Attero 

Activa 2015 2014 

Beleggingen    

BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF  3.960.059 0 

BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 822.350 0 

BlackRock iShares MSCI Europe ETF 778.227 0 

Totaal 5.560.636 0 

     

Vorderingen    

Overlopende activa    

Debiteuren 0 10.871 

Te ontvangen bedragen 3.703.224 9.916 

     

Liquide middelen    

Bank  107.175 5.858.766 

     

 

9.371.035 5.879.553 

   Passiva 2015 2014 

Eigen vermogen    

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst    

Stortplaats te Wijster/Attero Noord 9.578.128 3.268.283 

     

Reserve netto resultaat vermogensbeheer    

Stortplaats te Wijster/Attero Noord 0 2.342.893 

Resultaat 2015 -209.158 267.373 

Totaal 9.368.970  2.610.266 

   

Kortlopende schulden   

Overlopende passiva 2.065 1.004 

     

  9.371.035 5.879.553 

 

Baten 

Werkelijk 

2015 

Werkelijk 

2014 

Opbrengsten renten 2.888 17.804 

Opbrengsten vermogensbeheer -207.692 254.406 

Nazorgheffing 3.699.579 217.382 

Totaal baten 3.494.775 489.592 

   

Lasten 

Werkelijk 

2015 

Werkelijk 

2014 

Kosten nazorg Attero Noord/ Wijster 1.840  

Administratiekosten 178 178 

Accountantskosten 1.075 2.050 

Toegerekende uren 1.143 2.564 

Bankkosten 118 46 

Reservering heffingsopbrengst 3.699.579 217.382 

Totaal lasten 3.703.933 222.219 

   Resultaat -209.158 267.373 
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Bijlage: Enkelvoudige jaarrekening stortplaats Ubbena/ Meisner 

Activa 2015 2014 

Beleggingen   

BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF  1.143.367  

BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 226.204  

BlackRock iShares MSCI Europe ETF 212.066  

Totaal 1.581.637 0 

   

Vorderingen    

Overlopende activa    

Te ontvangen bedragen 5.422 17.978 

     

Liquide middelen    

Bank  238.981 1.882.763 

     

  1.826.039 1.900.740 

   Passiva 2015 2014 

Eigen vermogen    

Reserve belegde gelden heffingsopbrengst    

Stortplaats te Ubbena/Meisner 1.899.736 1.510.655 

     

Reserve netto resultaat vermogensbeheer    

Stortplaats te Ubbena/Meisner 0 387.887 

Resultaat 2015 -75.282 1.194 

Totaal 1.824.454 389.081 

   

Kortlopende schulden    

Overlopende passiva 1.585 1.004 

     

  1.826.039 1.900.740 

   

Baten 

Werkelijk 

2015 

Werkelijk 

2014 

Opbrengsten renten 2.467 21.053 

Opbrengsten vermogensbeheer -61.867  

     

Totaal baten -59.400 21.053 

   

Lasten 

Werkelijk 

2015 

Werkelijk 

2014 

Kosten nazorg Meisner/Ubbena 10.800 13.343 

Administratiekosten 178 178 

Accountantskosten 1.075 2.050 

Toegerekende uren 3.726 4.243 

Bankkosten 103 46 

     

Totaal lasten 15.882 19.859 

   Resultaat -75.282 1.194 

 




