Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van de Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onderwerp

Zaaknummer

Behandeld door

Verzonden

Nazorgsfonds Gesloten 53699
Stortplaatsen Zeeland
Middelburg, 27 september 2021

Geachte voorzitter,
Wij hebben in onze vergadering van 28 september 2021 de begroting 2022 fonds Nazorg Gesloten
Stortplaatsen vastgesteld. Deze begroting wordt u hierbij ter kennisname aangeboden. De digitale
begroting is via de link https://pcportal.zeeland.nl/ te benaderen. Wij adviseren u de begroting van het
Nazorgfonds te betrekken bij de behandeling van de begroting 2022 van de Provincie Zeeland.
Samenvatting begroting 2022
Het doel van het nazorgfonds is het beheren van de financiële middelen ten behoeve van de
eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen.
De middelen zijn verkregen uit een door de Provincie opgelegde aanslag aan de exploitanten van de
stortplaatsen. Op basis van de Leemtewet zijn deze middelen in een door GS beheert fonds
ondergebracht. Deze middelen en het verplichte rendement van 5% zijn alleen bedoeld voor de kosten
van de nazorg van de gesloten stortplaatsen.
De middelen zijn voor ca 23% belegd in de duurzaam aandelenfonds van de ASN bank en voor ca
77% uitgezet bij de Provincie Zeeland (via een rekeningcourantverhouding.) In de begroting 2022 van
het fonds is daarom een rentevergoeding van de Provincie opgenomen. Met deze post wordt ook in de
Provinciale begroting rekening gehouden.
Het fonds beheert slechts de middelen die nodig zijn voor het eeuwig durend onderhoud van de
gesloten (Koegorspolder) en de te sluiten stortplaats (Noord en Midden Zeeland). De kosten van de
uitvoering van het nazorgplan van de Koegorspolder is opgenomen in de Provinciale begroting,
evenals de bijdrage uit het nazorgfonds voor deze kosten. De vergoeding aan de Provincie komt ten
laste van de in het Fonds opgenomen voorziening Koegorspolder.
In de begroting van het Fonds zijn behalve de toevoegingen aan de voorzieningen (de verplichte 5%
rendement) geen lasten opgenomen.
Tot en met 2018 zijn de tekorten en overschotten op het te realiseren 5% rendement ten laste c.q. ten
gunste van de Provincie gebracht. Vanaf jaarrekening 2019 wordt het resultaat toegevoegd of
onttrokken aan de egalisatie reserve. Over het saldo van de egalisatiereserve wordt geen 5% rente
vergoed.
Egalisatiereserve
Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2020 zijn in de auditcommissie vragen gesteld over de
hoogte van de egalisatiereserve en het eventueel maximeren van deze reserve. De egalisatiereserve
is bedoeld om enerzijds de meerjarige beleggingsresultaten in beeld te brengen en anderzijds te
voorkomen dat binnen de Provinciale begroting de fluctuaties op het jaarlijkse rendement moeten

worden opgevangen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de exploitant om de rekenrente
van het Nazorgfonds aan te passen. Dit houdt in dat waarschijnlijk een extra storting in het
nazorgfonds nodig is om het benodigde doelvermogen te behalen op de einddatum (ingang nazorg).
Voor de stortplaats in exploitatie (Noord en Midden Zeeland) betekent dit dat de exploitant een extra
storting moet doen. De stortplaats Koegorspolder bevindt zich reeds in de nazorgfase en is financieel
afgerekend met de exploitant. De aanvullende storting bij verlaging van de rentevoet komt voor de
Koegorspolder dan voor rekening van de Provincie. De huidige rekenrente bedraagt 5%. Het nu
maximeren en afromen ten gunste van de Provincie van deze egalisatiereserve kan betekenen dat de
Provincie bij een aanvullende storting later moet bijbetalen vanuit de provinciale begroting. Ons
voorstel is om de egalisatiereserve nu niet te maximeren, maar eerst de uitkomsten van de aanpassing
van de rekenrente en de gevolgen hiervoor voor de omvang van de egalisatiereserve af te wachten.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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