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Geachte statenleden,

In de commissievergadering FCBE van 14 september jl. heeft de heer Zuur vier vragen gesteld over
punt A.13 van de LIS. Mijn vervanger gedeputeerde Vedelaar heeft daarop schriftelijke beantwoording
toegezegd. Deze beantwoording ontvangt u hierbij.

1. Kan Attero zelfstandig besluiten de overdrachtsdatum voor de stortplaats te verschuiven of is
daar toestemming, o.i.d. voor nodig?

Ja, Attero kan zelfstandig besluiten om de overdrachtsdatum te verschuiven. De vergunde
stortcapaciteit wijzigt niet, zodat dit zonder toestemming van de provincie mogelijk is.

2. Wat was de reden dat Attero eerder, in 2015, de start van de nazorg heeft verschoven van 2075
naar 2033?

In 2015 heeft Attero haar stortstrategie heroverwogen. Als gevolg van sluiting van andere
locaties, verwachtte Attero een toename van het te storten afval in Wijster. Hierbij werd
verwacht dat de beschikbare capaciteit versneld vol zou worden gestort en dat de nog niet
ingerichte, vergunde capaciteit in Wijster niet tot ontwikkeling zou worden gebracht.
Inmiddels zijn de omstandigheden weer veranderd. Attero wil nu toch de vergunde capaciteit
in Wijster volledig gaan benutten.

3. Kan het college de gevolgen schetsen van een verschuiving van 2033 naar 2055? O.a. voor de
lopende ALM-studie (wordt deze verschuiving daarbij betrokken?), het nazorgplan, het
doelvermogen, de contracten, overeenkomsten en afspraken, etc.

Attero heeft recent een nieuw nazorgplan ter instemming ingediend. In dit nazorgplan is de
sluitingsdatum 2055 uitgangspunt. De ALM-studie maakt gebruik van het meest recente
nazorgplan en gaat dus ook uit van een sluitingsdatum 2055.
De wijziging van de overdrachtsdatum in 2015 heeft geleid tot een naheffing aan Attero ten
behoeve van het nazorgfonds. Bij een nieuw nazorgplan wordt altijd opnieuw gekeken naar de
financiële borging van de nazorg en de mogelijke consequenties voor het nazorgfonds.
Momenteel zijn we in overleg met Attero over de kosten van de maatregelen in het
nazorgplan. De uitkomst van deze berekening bepaalt of een terugbetaling plaats zal vinden of
een heffing aan Attero wordt opgelegd. Naast het nieuwe nazorgplan kan ook de uitkomst van
de ALM-studie aanleiding geven tot het opleggen van een heffing, dan wel het doen van een
terugbetaling.

4. Heeft deze verschuiving te maken met de vertraging bij het afdichten van de vuilstort, zoals te
lezen is in de bestuursrapportage 2022?

De latere sluiting van de stortplaats heeft geen relatie met het aanbrengen van de
bovenafdichting op het dak van Drenthe.
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