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Vaststelling begroting 2021 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Vaststellen van de begroting 2021 van het Fonds Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Zeeland

Toelichting

In de Wet milieubeheer is de regeling nazorg operationele stortplaatsen
opgenomen. De stortplaatseigenaar (Indaver) betaalt een nazorgheffing.
Het risico voor eventuele tekorten op waardevastheid, rendement en
overige oorzaken ligt bij de provincie. Doel van het fonds is eeuwigdurende
nazorg aan de twee stortplaatsen. Voor de Koegorspolder is de nazorg in
2018 gestart.
Voor de stortplaats Noord en Midden Zeeland zal de nazorg niet vóór 2027
aanvangen.
Begroting 2021
De provincie is beheerder en eigenaar van de gesloten stortplaats
Koegorspolder. De onderhoudskosten voor de Koegorspolder worden op €
134.117 geraamd in 2021. Deze kosten worden gedekt door een
onttrekking aan de opgebouwde voorziening.
De stand van de voorzieningen worden jaarlijks met 5% verhoogd. De
middelen zijn deels belegd in aandelenfonds ASN (€ 3,5 miljoen) en deels
uitgezet in rekening-courant bij de provincie (€ 11,0 miljoen). In de
begroting 2021 van het fonds én de provincie is rekening gehouden met
een rentevergoeding van € 0,492 miljoen (5%). Verder is in de begroting
van het fonds rekening gehouden met 5% dividend en/of koerswinst van het
aandelenfonds ASN.
Indien het dividend lager uitvalt of indien er een koersverlies is, kan in
eerste instantie een beroep gedaan worden op de in 2019 gevormde
egalisatiereserve van € 746.088.

Doelen effecten

Het beschikbaar hebben van voldoende vermogen voor de dekking van de
nazorg gesloten stortplaatsen
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