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Onderwerp: Voortgang met betrekking tot nazorgplan stortplaats te Wijster en

uit te voeren ALM-studie voor het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang met betrekking tot het nieuwe na-
zorgplan voor de stortplaats te Wijster en de uit te voeren ALM-studie ten be-
hoeve van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (hierna:
nazorgfonds).

Op 20 november 2019 heeft een aantal Statenleden een informatiebijeenkomst
bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst is een ambtelijke toelichting gegeven op
het wettelijk kader, de nazorgverplichtingen voor gesloten stortplaatsen, de
werking van het nazorgfonds en uitleg over doelvermogen, rekenrente en rende-
menten.
Ook is de toezegging gedaan u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen
met betrekking tot het nieuwe nazorgplan en de uit te voeren AlM-studie voor
het nazorgfonds.
Door middel van deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Nazorgplan
Medio 2020 heeft de provincie van Attero een concept-nazorgplan ontvangen
voor de stortplaats te Wijster. Hierin heeft Attero kenbaar gemaakt de over-
drachtsdatum voor de stortplaats te verschuiven van 2033 naar 2055. Na over-
dracht van een stortplaats is de provincie bestuurlijk, organisatorisch en

financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van die stortplaats
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De verschuiving is opvallend aangezien in 2015 de start van de nazorg juist is ver-
schoven van 2075 naar 2033. Op 6 oktober 202O heeft hierover bestuurlijk over-
leg plaatsgevonden met Attero. Belangrijke vraag is de argumentatie om de

stortplaats 22 jaar langer open te houden. Attero heeft aangegeven dat een

aantal stortplaatsen in Nederland in de laatste jaren zijn gesloten. Daar waar
een aantal jaren geleden werd verwacht dat door toenemende afvalrecycling er

minder stortcapaciteit benodigd zou zijn, neemt de branche nu waar dat de da-

lende trend in stortvolumes afneemt. Door de toenemende recycling ontstaan er

ook reststromen, die gestort worden. Samen met een afnemend aantal stort-
plaatsen en dus afnemende stortcapaciteit is dit reden voor Attero om de be-

staande capaciteit langer te willen benutten, dus ook die van de stortplaats te
Wijster.
De provincie heeft op basis van de vergunning van Attero geen grond om de ver-
schuiving van de overdrachtsdatum te kunnen weigeren.

De huidige stand van zaken is dat het nazorgplan in technische zin wordt be-

oordeeld, vervolgens gaan wij in gesprek met Attero. Daarna zal ook de finan-
ciële doorrekening volgen. Een besluit over de vaststelling van het nazorgplan
wordt niet eerder verwacht dan begin 2021. De resultaten zullen beschikbaar
worden gesteld aan uw Staten.

ALM-studie
Wij zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de ALM-studie.
Met een ALM-studie worden toekomstige financiële risico's die de provincie loopt
(in het nazorgfonds) inzichtelijk gemaakt. Het doel is om te komen tot een beleg-
gingsportefeuille van het nazorgfonds, waarmee de kans het grootst is om de

doelstellingen te behalen. ln dit traject zal ook een besluit worden genomen over

de te hanteren rekenrente. Het is evident dat een latere sluitingsdatum van de

stortplaats ook (grote) impact op de uitkomsten van de ALM-studie heeft. Uit het
nazorgplan volgt (samen met de rekenrente) het geraamde doelvermogen dat
benodigd is om de eeuwigdurende nazorg te kunnen uitvoeren. Pas als het na-

zorgplan definitief is kan ook de ALM-studie worden afgerond. De uitkomsten
van de ALM-studie zullen beschikbaar worden gesteld aan uw Staten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll


