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Staus:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de Jaarstukken 2017 Fonds nazorg gesloten stort-
plaatsen provincie Drenthe ter uitvoering van het besluit dat uw Staten met Statenstuk
2O14-644 ('Sturing op verbonden partijen door PS en GS: gezamenlijke afspraken')
hebben genomen.

ln het 'Protocol verbonden partijen, protocolafspraak 4' (Statenstuk 2014-644) is vast-
gelegd dat uw Staten jaarlijks geÏnformeerd worden over verbonden partijen. Het
'Fonds nazotg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe' is een verbonden partijvan
de provincie Drenthe. De Jaarstukken 2017 van deze verbonden partij wordt om die
reden aan u toegezonden.

ln de Jaarstukken 2017 is opgenomen dat het vermogen van Attero/ Wijster in het
Nazorgfonds per 31 december 2017 € 9.965.805,-- bedraagt. De contante waarde van
het doelvermogen per 31 december 2017 bedraagt € 10.329.289,--. Het verschil
tussen beide bedragen is € 363.484,--, procentueel 3,6, dit verschil blijft binnen de met
Attero afgesproken marge van 10, vastgelegd in de raamovereenkomst van april 2014
welke is geactualiseerd op 3 februari 2O17. Daarom wordt er over 2O17, op basis van
deze cijfers geen nazorgheffing opgelegd.

ln 2018 heeft investeerder Waterland 100% van de aandelen van afvalbedrijf Attero
verkocht aan het consortium bestaande uit 3i lnfrastructure plc en DWS. De zekerheid
over het nakomen van financiële verplichtingen van Attero is hiermee niet anders ge-
worden, aangezien de afspraken zijn gemaakt met Attero. De wijziging van eigenaar
leidt in deze context niet tot een nieuwe situatie voor het 'Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen'.
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Met Attero zijn afspraken gemaakt om zicht te houden op de financiële positie van
Attero. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is de jaarlijkse beoordeling aan de

hand van een aantal financiële ratio's. Op 28 maart 2018 hebben wij van Attero de
jaarstukken van de holding ontvangen. Naast deze jaarstukken hebben wij de ver-
klaring van Attero ontvangen dat zijvoldoen aan de ratio's. Dit'Compliance Certificaat'
is door de externe accountant gecontroleerd en is voorzien van een goedkeurende

verklaring. Hiermee constateren wij dat Attero heeft voldaan aan de gemaakte af-
spraken en dat wij geen aanleiding zien om aanvullende of vervangende zekerheden
te eisen.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

Bijlagen:
- Jaarstukken 2017'Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'
- 'Compliance Certificaat'Attero Holding NV met Ernst & Young Controleverklaring
km/coll.
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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 
Belastingverordening Provincie Drenthe. De hoogte van de heffing is afgeleid van het doelvermogen en de 
sluitingsdatum in het nazorgplan. De inkomsten uit de heffing, en het daarover verkregen rendement uit hoofde van 
rentebaten en dividenden, 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  

Het vermogen in het nazorgfonds per 31-12-2017 bedraagt € 9.965.805. De contante waarde van het doelvermogen per 
31-12-2017 bedraagt € 10.329.289. Het verschil tussen beide bedragen is € 363.484, procentueel 3,6%, dit verschil blijft 
binnen de met Attero afgesproken marge van 10%, vastgelegd in de raamovereenkomst van april 2014 welke is 
geactualiseerd op 3 februari 2017. Daarom wordt er over 2017, op basis van deze cijfers geen nazorgheffing opgelegd.  
 
In 2015 heeft Attero Noord haar stortstrategie heroverwogen, met als gevolg dat Attero de stortplaats in Wijster in 2033 
overdraagt aan de provincie. Hiervoor is een nieuw nazorgplan ingediend, welke is goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Drenthe (GS) op 1 december 2015. Dit nazorgplan omvat het doelvermogen van € 21.473.850 
per 1-1-2033. 
 
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. 
 
De aangehouden beleggingsfondsen zijn 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 
beleggingsfondsen voldoen aan dit risicoprofiel.  
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3.1 Attero Noord BV, stortplaats te Wijster  

De ING Bank (ver)koopt in opdracht van het Nazorgfonds de beleggingsstukken. De middelen zijn volgens de 
beleggingsmix van 70% obligaties en 30% aandelen belegd, de optimale beleggingsmix genaamd. Een klein gedeelte 
van de middelen is via een ABN-AMRO-deposito uitgezet. 
 
De reserve voor de stortplaats Attero is voor het grootste deel langlopend uitgezet. De ING Bank (ver)koopt in opdracht 
van het Nazorgfonds 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 ook via de optimale beleggingsmix uitgezet, 
waarbij rekening is gehouden met de op korte termijn te verwachten jaarlijkse uitgaven. De rol van de ING Bank en de 
beleggingsfondsen zijn gelijk aan die van Attero. 
 
4 Jaarrekening 2017 

In dit hoofdstuk zal de jaarrekening van ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’ worden weergegeven. 
In de bijlagen van deze jaarrekening zijn de jaarrekeningen per stortplaats weergegeven.  

 
4.1 Balans per 31 december 2017 

Activa (Opgesteld na bestemming van het resultaat) 2017 2016 
Vaste activa   
Beleggingen    
BlackRock iShares Core Euro Government Bond ETF 7.744.805 7.800.686 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 1.994.639 1.849.101 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 1.742.935 1.626.595 
Totaal beleggingen 11.482.379 11.276.382 
Totaal vaste activa 11.482.379 11.276.382 
     
Vlottende activa    
Debiteuren 0 0 
Nog te ontvangen bedragen 16.313 4.070 
Liquide middelen 340.372 308.781 
Totaal vlottende activa 356.685 312.851 
   
 Totaal activa 11.839.064 11.589.233 
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Passiva (Opgesteld na bestemming van het resultaat) 2017 2016 
Eigen vermogen     
Reserve     
Stortplaats Ubbena/Meisner 1.869.319 1.867.534 
Stortplaats Wijster/Attero Noord 9.965.805 9.708.684 
Totaal eigen vermogen 11.835.124 11.576.218 
     
Kortlopende schulden    
Nog te betalen bedragen 3.940 3.890 
Crediteuren 0 9.125 
Totaal kortlopende schulden 3.940 13.015 
     
Totaal passiva  11.839.064 11.589.233 

 
4.2 Rekening van baten en lasten over 2017 

Baten 2017 Begroot 2017 2016 
Opbrengsten renten 150 14.314 514 
Opbrengsten vermogensbeheer 305.914 563.819 425.852 
      
Totaal baten 306.064 578.133 426.366 

 

Lasten 2017 Begroot 2017 2016 
Onderhoudskosten Meisner/Ubbena 29.809 45.000 15.049 
Aankoopkosten beleggingen 0 0 14.139 
Service fee beleggingen 5.424 0 5.193 
Administratiekosten 804 400 386 
Accountantskosten 2.625 2.600 2.550 
Toegerekende uren 8.116 6.700 5.767 
Bankkosten 380 200 489 
      
Totaal lasten 47.158 54.900 43.573 

 

Resultaat 2017 Begroot 2017 2016 
Totale Baten 306.064 578.133 426.366 
Totale Lasten 47.158 54.900 43.573 
Totaal Resultaat voor reservemutaties 258.906 523.233 382.793 
     
Mutaties in reserves    
Reservering heffingsopbrengst Attero 0 0 0 
Totale mutaties in reserves 0 0 0 
    
Totaal resultaat na reservemutaties 258.906 523.233 382.793 
    
Resultaat per stortplaats    
Attero Baten 265.460 485.525 360.904 
Attero Lasten 8.339 4.950 21.191 
Resultaat Attero 257.121 480.575 339.713 
    
Meisner Baten 40.604 92.608 65.462 
Meisner Lasten 38.819 49.950 22.382 
Resultaat Meisner 1.785 42.658 43.080 
    
Totaal resultaat Attero en Meisner 258.906 523.233 382.793 
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4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening 2017 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.  
 
Balans 
Algemeen 

De functionele en presentatie valuta van de jaarrekening is euro. De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Beleggingen 

De beleggingen worden 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. De gerealiseerde en niet- gerealiseerde waardeveranderingen 
van de beursgenoteerde effecten worden in de rekening van baten en lasten verantwoord. 
 
Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke 
oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen, wissels en cheques. Deposito’s 
worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel met opoffering van rentebaten - ter 
onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd. De liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
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. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Rekening van baten en lasten 
Baten 

De baten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden, tenzij anders vermeld, verantwoord in het 
jaar waarin de prestatie geleverd is. 
 
Dividenden worden in de rekening van baten en lasten verwerkt indien het fonds daarop recht heeft verkregen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van 
voorzieningen. 
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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. 
 
4.4 Toelichting op de balans 2017 

4.4.1 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. Het verloopoverzicht van de beleggingsportefeuille ziet er per 31 december 2017 als 
volgt uit: 
 Actuele 

waarde per  
1-1-2017 

Waarde-
verandering

2017 

Actuele 
waarde per  
31-12-2017 

Dividend 
(contant) 

Totaal bate 2017 
zoals verantwoord 
in de rekening van 

baten en lasten 
BlackRock iShares Core Euro 
Government Bond ETF 

7.800.686 -55.881 7.744.805 53.836 - 2.045 

BlackRock iShares Core MSCI 
World UCITS ETF 

1.849.101 145.538 1.994.639 0 145.538 

BlackRock iShares MSCI Europe 
ETF 

1.626.595 116.340 1.742.935 46.082 162.422 

Totaal 11.276.382 205.997 11.482.379 99.918 305.914 
 
De risico’s die met bovenstaande beleggingen samenhangen kunnen als volgt worden samengevat: 
 
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. 
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Vorderingen 
Debiteuren 

Debiteuren 2017 2016 
Debiteuren 2.457 2.457 
Voorziening dubieuze debiteuren -2.457 -2.457 
Totaal 0 0 

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 2017 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 ten behoeve 
van stortplaats Attero, 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) 2017 2016 
NTO BTW  8.513 3.685 
NTO Onderzoekskosten 7.800 0 
NTO Exact kosten 0 385 
Totaal 16.313 4.070 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen 2017 2016 
ABN AMRO rekening-courant NL33ABNA042.19.38.617 4.358 16.368 
ABN AMRO rekening-courant NL15ABNA055.67.90.669 9.348 6.285 
ABN AMRO deposito rekening NL32ABNA043.38.76.328 43.261 58.235 
ABN AMRO deposito rekening NL83ABNA045.88.95.105 161.003 200.913 
ING rekening-courant NL30INGB0006795300 45 6 
ING rekening-courant NL62INGB0006795306 224 120 
ING beleggingsrekening 13486080 40.284 27.601 
ING beleggingsrekening 13486082 81.849 -747 
Totaal 340.372 308.781 

 
Het saldo bij ABN-AMRO-bank en ING-bank bedraagt € 340.372 per 31 december 2017. Het saldo ten opzichte van 31 
december 2016 is licht gestegen met € 31.591. Alle aangehouden banksaldi zijn direct vrij opeisbaar. 
 
4.4.2 Passiva 

Eigen vermogen 
Reserve stortplaats  

Reserve stortplaats 2017 2016 
Reserve stortplaats Ubbena/ Meisner 1-1-2017 1.867.534 1.824.454 
Resultaat 2017 Ubbena/ Meisner 1.785 43.080 
Reserve stortplaats Ubbena/ Meisner 31-12-2017 1.869.319 1.867.534 
   
Reserve stortplaats Wijster/ Attero Noord 1-1-2017 9.708.684 9.368.971 
Resultaat 2017 Wijster/ Attero Noord 257.121 339.713 
Reserve stortplaats Wijster/ Attero Noord 31-12-2017 9.965.805 9.708.684 
   
Totaal 11.835.124 11.576.218 

 
Het voordelige resultaat over 2017 bedraagt € 258.906. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van de reserve 
stortplaatsen. Het resultaat wordt voor een bedrag ad € 257.121 toegerekend aan stortplaats Wijster/ Attero Noord en 
voor € 1.785 aan stortplaats Ubbena/ Meisner.  
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Toereikendheid bestemmingsreserves 

Om de doelvermogens te bereiken wordt aan de exploitanten een heffing opgelegd, de nazorgheffing. De provincie 
Drenthe heeft destijds gekozen voor een object gebonden 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 object gebonden 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 heeft in 2011 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 heeft per 31-12-2017 een fondsvermogen van € 9.965.805. De contante waarde van het doelvermogen per 31-12-
2017 bedraagt € 10.329.289. Het verschil tussen beide bedragen is € 363.484, procentueel 3,6% dit verschil blijft binnen 
de met Attero afgesproken marge van 10%. Daarom wordt er over 2017, op basis van deze cijfers geen nazorgheffing 
opgelegd.  
 
Het verloop van het rendement in de afgelopen jaren kan als volgt worden weergegeven: 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Beleggingen 11.482.378 11.276.383  7.142.272           0  3.779.684  
Liquide middelen 340.372 308.781  346.156  7.741.529  3.545.882  

      
Beleggingsopbrengsten 305.914 425.852 -269.559 254.406 243.648 
Renteopbrengsten 150 514 5.355 38.857 50.709 

      
Rendement Beleggingen 2,66% 3,78% -3,77% 0,00% 6,45% 
Rendement Liquide middelen 0,04% 0,17% 1,55% 0,50% 1,43% 
Totaal Rendement 2,59% 3,68% -3,53% 3,79% 4,02% 

 
Vlottende passiva 
Nog te betalen bedragen 

Nog te betalen bedragen 2017 2016 
Accountantskosten 2017 2.600 2.550 
Service fee kosten Q4 1.340 1.340 
Totaal 3.940 3.890 

 
Crediteuren 

Crediteuren 2017 2016 
Crediteuren 0 9.125 

 
De crediteur is begin januari 2017 betaald. Ultimo 2017 is geen sprake van openstaande schulden aan crediteuren. 
 
4.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Alle verplichtingen van het nazorgfonds zijn in de balans verwerkt. Ultimo 2017 is geen sprake van niet uit de balans 
blijkende verplichtingen. 
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4.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 

4.6.1 Baten 

Opbrengsten renten 

Opbrengsten renten 2017 2016 
ABN AMRO deposito rekening NL32ABNA043.38.76.328 27 77 
ABN AMRO deposito rekening NL83ABNA045.88.95.105 88 291 
ING beleggingsrekening 13486080 14 25 
ING beleggingsrekening 13486082 21 121 
Totaal 150 514 

 
Opbrengsten vermogensbeheer 

Opbrengsten vermogensbeheer 2017 2016 
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF -2.046 152.700 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 145.538 197.640 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 162.422 75.512 
Totaal 305.914 425.852 

 
4.6.2 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.” 

 
Onderhoudskosten Meisner/ Ubbena 

In 2017 zijn kosten voor de nazorg van stortplaats Meisner gemaakt. Voor het onderhoud van het terrein is € 29.809 aan 
kosten gemaakt tegenover € 45.000 begroot. De lagere uitgaven zijn te verklaren doordat minder noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden nodig waren dan vooraf begroot.  
 
Service fee beleggingen 

De service fee kosten zijn in de begroting 2017 in mindering gebracht op de opbrengsten vermogensbeheer. Om een 
zuiver beeld te geven van de kosten zijn deze kosten afzonderlijk in de jaarrekening 2017 gepresenteerd. 
 

Administratiekosten 
De administratiekosten van 2017 hebben betrekking op de licentie van het boekhoudpakket Exact en op de 
aanvraagkosten LEI-code.  
 
Accountantskosten 
De accountantskosten hebben voornamelijk betrekking op geraamde kosten voor de controle van de jaarrekening 2017.  
 

Toegerekende uren 

Voor het verzorgen van de bedrijfsvoering en secretariële ondersteuning is een factuur ingediend door de provincie 
Drenthe voor een bedrag van € 8.116.  
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Bankkosten 

Deze kosten hebben betrekking op kosten die de banken, ABN-AMRO en ING, in rekening brengen voor het hebben en 
gebruiken van hun bankrekeningen.  
 
4.6.3 Resultaat 2017 

Het voordelige resultaat over 2017 bedraagt € 258.906. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van de reserve 
stortplaatsen. Het resultaat wordt voor een bedrag ad € 257.121 toegerekend aan stortplaats Wijster/ Attero Noord en 
voor € 1.785 aan stortplaats Ubbena/ Meisner.  
 
4.6.4 Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die verwerkt en/of toegelicht zouden moeten worden in de jaarrekening 
2017. 
 
5 Overige gegevens 

5.1 Wet normering topinkomens 

Het Nazorgfonds valt niet onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens en derhalve is geen toelichting 
opgenomen.  
 
5.2 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 
 
5.3 Controleverklaring 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het algemeen en dagelijks bestuur van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe te Assen gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel is de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 
Drenthe in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door het dagelijks bestuur 
gekozen en beschreven grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals uiteengezet in hoofdstuk "4.3 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling" van de jaarrekening. 
 
De jaarrekening bestaat uit:   
1 de balans per 31 december 2017; 
2 de rekening van baten en lasten over 2017; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 



 
 

 

13 
 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de financiële overzichten'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).   
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Andere informatie 
Naast de financiële overzichten omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: 
• hoofdstuk 1 Inleiding; 
• hoofdstuk 2 Doelvermogen en heffing; 
• hoofdstuk 3 Vermogensbeheer; en 
• hoofdstuk 5 Overige gegevens. 
    
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de financiële overzichten 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in 
gebruik en verspreidingskring 
Wij vestigen de aandacht op hoofdstuk "4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling" van de 
jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld met als doel het 
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe in staat te stellen te voldoen aan artikel 11 lid 1 van het 
Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Hierin is opgenomen dat het dagelijks bestuur over 
elk begrotingsjaar verantwoording dient af te leggen aan het algemeen bestuur over het gevoerde financieel beheer 
onder overlegging van de jaarrekening. Daarnaast zal de jaarrekening worden overlegd aan de provincie Drenthe om 
verantwoording af te leggen over het boekjaar. Hierdoor is de jaarrekening van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
provincie Drenthe mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 
bestemd voor het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe en de provincie Drenthe en dient niet te 
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de financiële overzichten 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door het 
dagelijks bestuur gekozen en beschreven grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals uiteengezet in 
hoofdstuk "4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling" van de jaarrekening. In dit kader is het dagelijks 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om 
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het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 
 
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van het Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Drenthe; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 
• het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële 

afwijkingen weergeeft. 
 
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Groningen, 12 april 2018   
 
Ernst & Young Accountants LLP   
 
 
w.g. D.E. Engwerda RA 
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Bijlage: Enkelvoudige jaarrekening stortplaats Wijster/ Attero 

Activa 2017 2016 
Beleggingen    
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF 6.585.224 6.632.740 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 1.723.913 1.598.128 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 1.517.002 1.415.743 

Totaal 9.826.140 9.646.611 
     
Vorderingen    
Debiteuren 0 0 
Te ontvangen bedragen 9.293 456 
     
Liquide middelen    
Bank  134.682 63.892 
     
  9.970.115 9.710.959 

   
Passiva 2017 2016 
Eigen vermogen    
Reserve Stortplaats Wijster/Attero Noord 9.708.684 9.368.970 

Resultaat 2017 257.121 339.714 
Totaal 9.965.805 9.708.684 
Kortlopende schulden    
Overlopende passiva 4.310 2.275 
Crediteuren    
     
  9.970.115 9.710.959 

   
Baten  2017 2016 
opbrengsten renten 48 199 
opbrengsten vermogensbeheer 265.412 360.705 
Totaal baten 265.460 360.904 

   
Lasten  2017 2016 
Aankoopkosten beleggingen  0 14.139 
Service fee beleggingen 4.059 3.837 
Administratiekosten 402 193 
Accountantskosten 1.313 1.275 
Toegerekende uren 2.351 1.386 
Bankkosten 215 361 
Totaal lasten 8.339 21.191 

   
Resultaat 257.121 339.713 
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Bijlage: Enkelvoudige jaarrekening stortplaats Ubbena/ Meisner 

Activa 2017 2016 
Beleggingen    
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF 1.159.580 1.167.947 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 270.726 250.972 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 225.933 210.852 

Totaal 1.656.239 1.629.771 
     
Vorderingen    
Te ontvangen bedragen 9.030 3.616 
     
Liquide middelen    
Bank  205.690 244.889 
     
  1.870.959 1.878.276 

   
Passiva 2017 2016 
Eigen vermogen    
Reserve Stortplaats Ubbena/Meisner 1.867.534 1.824.454 

Resultaat 2017 1.785 43.080 
Totaal 1.869.319 1.867.534 
   
Kortlopende schulden    
Overlopende passiva 1.640 1.615 
Crediteuren 0 9.127 
     
  1.870.959 1.878.276 

   
Baten  2017 2016 
Opbrengsten renten 102 315 
Opbrengsten vermogensbeheer 40.501 65.147 
Totaal baten 40.604 65.462 

   
Lasten  2017 2016 
Kosten nazorg Ubbena/ Meisner 29.809 15.049 
Service fee beleggingen 1.365 1.356 
Administratiekosten 402 193 
Accountantskosten 1.313 1.275 
Toegerekende uren 5.765 4.381 
Bankkosten 165 128 
Totaal lasten 38.819 22.382 

   
Resultaat 1.785 43.080 

 











Compliance Certificaat

Provincie Drenthe, Provincie Noord-Brabant en Provincie Umburg

Attero Holding NV

27 Maart 2018

Geachte heer/ mevrouw

Attero Holding N.y. - Overeenkomst van Borgtocht
‘3 Februari 2017

Dit is een compliance certificaat waaraan wordt gerefereerd in de Overeenkomst van Borgtocht. Terminologie in dit

compliance certificaat is hetzelfde als gebruikt in de Overeenkomst tot Borgtocht tenzij expliciet anders weergegeven.

Attero Holding NV bevestigt per 31 december 2017 het volgende (bedragen 1,000):

1- Financiersdekklngsratio = Externe leningen -I- Liquide middelen / genormaliseerde EBITDA

-I- Liquide middelen

Externe leningen liquide middelen

45.687

Externe Leningen 233.697

Genormaliseerde EBITDA 94.483

Financieringsdekkingsratio 2,0 < 5,0

188. 010

2- Rentedekkingsratio = Genormaliseerde EBITDA I Netto financiële baten en lasten

Netto financiële baten en tasten

Attero Holding NV bevestigt dat wordt voLdaan aan de ratio’s.

I 5.086 I

Handtekening:

-

Attero Holding NV

Aan:

Van:

Datum:

t
aIero

energiek met milieu

GenormaUseerde EBITDA 94.483

Rentedekkingsratio 18,6 I=>3 I

A.J.M. Luisman - Directeur



BLjlage:

Externe Leningen

Exc[usief geamortiseerde kosten gerelateerd aan rentedragende Leningen

Externe Leningen

Bedragen (in *1,000)

203.432

24.008

227.440

Uquide middelen

Externe Financieringen -I- Liquide middelen =

Genormatiseerde EBITDA

Bedrij fsresultaat

Afschrijvingen (foot 5)

EBITDA

Normalisaties:

Boekwinst verkoop activa (foot 3)

Vrijval sanering Wijster (foot 22.3.1)

Reorganisatievoorzieningen 2017 (foot 22.1.1)

Vrijval voorziening reorganisatie 2013/2015 (foot 22.1.1)

Update stortvoorzieningen (foot 2)

45.687

188.010

26.027

62.906

88 .93 3

-5.161

-121

10. 106

-746

1.472

5.550

Rente-ontvangen van derden

Totale financiële baten

Rente op externe teningen

Overige financiële rentetasten

Totale financile lasten

Netto financile baten en lasten

50

50

5.136

5.136

5.086

Ter identificafie

Ernst & Young Accountants LLP

‘fluiIdinq a better
Working world

Externe Leninen

Rente dragende leningen Lange termijn - Consot. statement of financial position

Rente dragende teningen korte termijn - Consol. statement of financial position

-6.257

233. 697

Genormaliseerde EBITDA

Netto financidle Baten en Lasten

94.483


