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Inhoudelijk
Aanleiding

Vaststelling begroting 2017 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen
Zeeland.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Vaststellen van de begroting 2017 en het meerjarig perspectief van het
Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland.

Argumenten

In de Wet milieubeheer is de regeling nazorg operationele
stortplaatsen opgenomen. De stortplaatseigenaar (Indaver) betaalt een
nazorgheffing. Het risico voor eventuele tekorten op waardevastheid
en rendement ligt bij de provincie. Doel van het fonds is
eeuwigdurende nazorg aan de twee stortplaatsen. Het voorstel betreft
het beheer van de ontvangen gelden. De stortplaatseigenaar (Indaver)
van de Koegorspolder rondt volgens planning de volledige afdichting
eind 2016 af. De sluitingsverklaring kan dan worden vastgesteld en de
eigendomsoverdracht kan per 1 januari 2017 plaatsvinden. Daarna
start de daadwerkelijke nazorg. Hiervoor is de provincie
verantwoordelijk.
De stortplaats Noord-en Midden Zeeland blijft open tot minstens 2018.
Daarna volgt afsluiting en de nazorg zal naar verwachting niet voor
2025 aanvangen.

Doelen en effecten

Eeuwigdurend nazorg stortplaatsen gedekt uit nazorgheffing

Controleren

In de jaarrekening.

Kosten en dekking

Provincie betaalt 5% rente (€ 0,496 miljoen) op bij de provincie
ondergebrachte middelen. Hiermee is ook in de provinciale begroting
rekening gehouden. Verder zijn er aandelen ASN-bank in bezit.

Overige informatie

Er wordt medewerking verleend aan een verzoek van Yara voor de
aanleg van een calamiteitenweg langs een deel van de stortplaats
Koegorspolder, waarmee de aanrijtijd voor hulpdiensten verkort kan
worden. Tevens wordt een ontsluiting tussen calamiteitenweg en

Koegorsstraat aangelegd, waardoor een kortere fietsroute ontstaat
voor medewerkers van Yara. Kosten komen ten laste van Yara
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