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Inleiding 

Op 1 april 1998 is in de Wet milieubeheer (Wm) een regeling voor de nazorg van operationele stort-
plaatsen opgenomen. Het doel van deze Nazorgregeling is om zeker te stellen dat bestaande en 
nieuwe stortplaatsen ook na sluiting tot in 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 ver-
antwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog 
afval is gestort. Voor de provincie Drenthe geldt dit voor een tweetal stortplaatsen: Meisner Noord-
Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero Noord BV te Wijster (in eigendom bij 
Waterland BV). 
 
De stortplaatsexploitant moet, op grond van artikel 8:49, derde lid, van de Wm, een Nazorgplan op-
stellen. Een 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. 
De Nazorgplannen behoeven instemming van Gedeputeerde Staten (GS).  
  
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 en financiële risico's dekken die 
gepaard gaan met de uitvoering van het Nazorgplan. De geïnde gelden worden ondergebracht in het 
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. 
 
Voor Meisner Noord-Drenthe BV is de heffing niet meer van toepassing. Het doelvermogen is in-
middels opgebracht en de stortplaats is begin 2014 voor gesloten verklaard, waarmee de provincie 
Drenthe verantwoordelijk is geworden voor de eeuwigdurende nazorg. 
Voor Attero Noord BV is de heffing tot het moment van sluiting nog wel van toepassing. Het doelver-
mogen van € 110 miljoen in 2075 is nog niet bereikt. De netto contante waarde van het doelvermogen 
is hoger dan het huidige fondsvermogen voor het deel van Attero Noord BV. Om het fondsvermogen 
op gelijk niveau van de netto contante waarde te brengen, wordt een heffing opgelegd. 
 
Gewijzigde omstandigheden zoals een nieuw doelvermogen in een Nazorgplan of tegenvallende ren-
dementen kunnen aanleiding zijn om de heffing zoals vastgelegd in de Tarieventabel aan te passen. 
De Tarieventabel behoort tot de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. 

Advies  

De Tarieventabel in de Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Drenthe als volgt 
wijzigen: 
1. een heffing van € 217.382,-- opleggen aan de stortplaats Attero Noord BV voor het jaar 2014; 
2. het tarief voor 2015 op nul stellen.  
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Beoogd effect 

De nazorgheffing 2014 voor Attero Noord BV te Wijster wordt geheven om de contante waarde van 
het doelvermogen op niveau te brengen.  

Argumenten 

1.1  Wij hebben op 19 december 2012 het geactualiseerde Nazorgplan van Attero Noord goed-
gekeurd. 
Volgens de meest recente inzichten is het doelvermogen vastgesteld op € 110.052.800,--. Dit is 
hoger dan het oude doelvermogen van € 89.408.430,--. Het bedrag in het fonds (fondsvermogen) 
is onvoldoende om met het geprognotiseerde rendement van 5%1 op jaarbasis in 2075 het beno-
digde doelvermogen te bereiken. 
 

1.2 Uit berekening is gebleken dat er een tekort is in het Nazorgfonds van € 217.382,--. 
Berekening contante waarde (2014): 
Doelvermogen 31 december 2013 € 110.052.800,00 
Fondsvermogen 31 december 2013 € 5.393.794,00 
Netto contante waarde bij 5% € 5.611.176,00 

Tekort € 217.382,00 
 
Uitgangspunten: 
Sluiting in      2075 
Huidig jaar      2014 
Beleggingshorizon in jaren       61 
 

1.3 Met Attero zijn afspraken gemaakt over zekerheidsstelling 
In het traject van de verkoop van aandelen Attero is een raamovereenkomst met Attero gesloten 
met afspraken over zekerheden in het Nazorgfonds. Onderdeel hiervan is het eenmalig opleggen 
van een heffing (€ 217.382,--) tot 100% van de netto contante waarde van het doelvermogen. 
Hiermee wordt het fondsvermogen weer gelijk aan de netto contante waarde van het doelver-
mogen. Daarnaast is afgesproken dat jaarlijks gecontroleerd wordt hoe het fondsvermogen zich 
verhoudt ten opzichte van de netto contante waarde van het doelvermogen. Bij een afwijking van 
10% of meer wordt opnieuw een aanslag opgelegd. Afwijkingen kleiner dan 10% worden eenmaal 
in de vijf jaar opgelegd. Deze afspraken zijn gezamenlijk met de provincies Limburg en  
Noord-Brabant gemaakt en getoetst door juristen van het advocatenkantoor Pels Rijcken. De ver-
houding tussen het doelvermogen en het fondsvermogen wordt na het vaststellen van de jaar-
stukken berekend.  

  

                                                      
1 Het geprognotiseerde rendement is gebaseerd op de ALM-studie door Zanders uitgevoerd begin 2014. Wij hebben op 

14 januari 2014 op basis van de uitkomsten van de studie ingestemd met 5% rekenrente en een nieuwe beleggingsmix. Het 
beleggingsrisico ligt tot sluiting bij Attero. Het gerealiseerde rendement varieert met de jaren. Meerjarig is het rendement in 
lijn met de prognose. 
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Uitvoering 

Tijdsplanning 
Op 28 mei 2014 is een voorlopige aanslag aan Attero opgelegd van € 217.382,--. Deze heffing moet in 
2014 definitief gemaakt worden. Dat kan na het vaststellen van de nieuwe Tarieventabel. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Jaarlijks vindt bij het vaststellen van de jaarstukken een controle plaats of het fondsvermogen afwijkt 
van de netto contante waarde van het doelvermogen. 

Extern betrokkenen 
Attero Noord BV. 

Communicatie  
Met de provincies Limburg en Noord-Brabant is gezamenlijk opgetrokken om goede afspraken te  
maken over zekerheden in de nazorg bij de verkoop van de aandelen Attero. Begin 2014 is overeen-
stemming bereikt in de vorm van een raamovereenkomst. Vervolgens is na het vaststellen van de 
jaarstukken de heffing van € 217.382,-- gecommuniceerd naar Attero. 
 
Bijlagen  
Gewijzigde Tarieventabel nazorgheffing 2014 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
Geen. 
 
 
Assen, 3 september 2014 
Kenmerk: 36/3.1/2014005150 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 september 2014, kenmerk 
36/3.1/2014005150; 
 
gelet op de Leemtewet Bodembescherming en het Reglement Nazorgfonds; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Tarieventabel in de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe als volgt te wijzigen: 
1. een heffing van € 217.382,-- op te leggen aan de stortplaats Attero Noord BV voor het jaar 2014; 
2. het tarief voor 2015 op nul te stellen.  
 
 
Assen, 12 november 2014 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll. 



 

 

BIJLAGE  
 
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING NAZORGHEFFING 
STORTPLAATSEN PROVINCIE DRENTHE 
 
 
 
Kolom 1 
 
Locatie 

Kolom 2 
 
Jaar van einde 
van exploitatie 
stortplaats 

Kolom 3 
 
Jaar aanvang 
nazorg 

Kolom 4 
 
Doelvermogen 
in euro 

Kolom 5 
 
Tarief jaarlijkse 
aanslag in euro 

 
Heffingsjaar 2014 
Attero Noord BV te 
Wijster  

2070 2075 € 110.052.800 € 217.385 

 
Heffingsjaar 2015 en daarna 
Attero Noord BV te 
Wijster  

2070 2075 € 110.052.800 €  0,--

 

Toelichting bij de Tarieventabel 

Kolom 1 - In de eerste kolom wordt aangegeven de stortplaatslocatie waarvoor de heffing wordt  
opgelegd. 

Kolom 2 - In de tweede kolom wordt aangegeven het vermoedelijke jaar van einde exploitatie  
stortplaats. 

Kolom 3 - In de derde kolom staat het vermoedelijke jaar van aanvang van de nazorg voor de  
provincie. 
Op grond van de eindinspectie zal de stortplaats door gedeputeerde staten gesloten worden  
verklaard. 
Met het afgeven van de sluitingsverklaring neemt de provincie de stortplaats in nazorg over van  
de exploitant. 

Kolom 4 -  De vierde kolom geeft het doelvermogen weer dat aanwezig moet zijn bij het begin van  
de nazorgperiode opdat de provincie aan haar verplichtingen voor de eeuwigdurende nazorg kan  
voldoen. 

Kolom 5 -  In de vijfde kolom wordt de hoogte van de jaarlijkse aanslag aangegeven. De jaarlijkse 
aanslag wordt geheven tot en met het in kolom 2 van deze Tarieventabel genoemde vermoedelijke 
jaar van einde exploitatie van de stortplaats. 

 

 


