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Begroting 2021 nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen

Aan de Provinciale Staten van Zeeland
Samenvatting:
De begroting en het meerjarige financiële perspectief van het Fonds Nazorg Stortplaatsen
Zeeland worden u ter vaststelling aangeboden. In de begroting 2021 van het Fonds is een
rentevergoeding van € 0,492 miljoen afkomstig van de Provincie opgenomen.
Met deze post wordt ook in de Provinciale begroting rekening gehouden. De onderhoudskosten
van de gesloten stortplaats Koegorspolder ad € 0,134 miljoen komen direct ten laste van de
voorziening Koegorspolder.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Wanneer de voorzieningen voor nazorg, gebaseerd op actuele nazorgplannen op het juiste peil
zijn, is de Provincie Zeeland in staat eeuwigdurende nazorg te leveren.
De digitale jaarstukken zijn via de link https://zeeland.begrotingsapp.nl/ benaderbaar.
Wat doen we daarvoor?
Het beheren en beleggen van de ontvangen middelen voor de nazorg in een daartoe opgericht
fonds, binnen de randvoorwaarden zoals door PS vastgesteld.
Wat zijn de klimaateffecten?
Het beheren van het Nazorgfonds heeft geen klimaateffecten. Vanaf het moment dat de
stortplaats gesloten wordt verklaard, is de Provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van
maatregelen die waarborgen dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaken dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst
mogelijke bescherming bieden tegen die nadelige gevolgen.
Wat mag het kosten?
In de begroting 2021 van het Fonds wordt 5% rendement toegevoegd aan de middelen per
1 januari. De kosten van de nazorg die via de Provinciale begroting worden gerealiseerd komen
ten laste van de voorziening.

V3.1

statenstukken

Wat willen we bereiken?
Dat er voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven voor de eeuwigdurende nazorg van
gesloten stortplaatsen.
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Onderwerp:

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort )
De middelen ad. € 14,5 miljoen zijn voor € 3,5 miljoen belegd in de duurzaam aandelenfonds van
de ASN bank en voor € 11,0 miljoen uitgezet bij de Provincie Zeeland (via een
rekeningcourantverhouding.) In de begroting 2021 van het fonds is daarom een rentevergoeding
van € 0,492 miljoen (5%) afkomstig 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
(€ 0,134 miljoen) 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. In de jaarrekening 2019 is een resultaat van € 746.088 gerealiseerd dat is
toegevoegd aan de egalisatie reserve. Over het saldo van de egalisatiereserve van € 746.088 wordt geen 5%
rente vergoed.
De egalisatie reserve 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.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 september 2020, nr. 20027416;
besluiten:
De begroting 2021 van Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland vaststellen.
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