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Geachte voorzitter,
Hierbij bieden wij u ter kennisname de jaarstukken van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen
Zeeland 2021 aan. Door middel van een wijziging in het reglement Fonds Stortplaatsen Provincie
Zeeland worden de jaarstukken van het Nazorgfonds vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ter
kennisname aangeboden aan Provinciale Staten. De digitale jaarstukken zijn via de link
https://pcportal.zeeland.nl/ benaderbaar
Doel Nazorgfonds
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 Gedeputeerde Staten beheerd fonds ondergebracht. Deze middelen en
het verplichte rendement van 5% zijn alleen bedoeld voor de kosten van de nazorg van de gesloten
stortplaatsen.
Resultaat 2021
De middelen ad. € 15,4 miljoen zijn voor € 4,7 miljoen belegd in het duurzaam aandelenfonds van de
ASN bank en voor € 10,7 miljoen uitgezet bij de Provincie Zeeland (via een
rekeningcourantverhouding.) In de jaarrekening 2021 van het Fonds is een rentevergoeding van € 0,5
miljoen (5%) afkomstig van de Provincie opgenomen. Met deze post is ook in de Provinciale
jaarrekening 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 zijn opgenomen in de Provinciale jaarrekening,
evenals de bijdrage uit het Nazorgfonds voor deze kosten. Deze bijdrage aan de Provincie
(€ 0,1 miljoen) komt ten laste van de in het Fonds opgenomen voorziening Koegorspolder.
In de jaarstukken van het Fonds zijn behalve de toevoegingen aan de voorzieningen (de verplichte 5%
rendement) geen lasten opgenomen.
Egalisatie reserve beleggingsresultaten;
Het rendement van de beleggingen in 2021 laat een positief koersresultaat zien van € 600.466 ten
opzichte van de begroting. Het totaal bedrag van de baten bedroeg € 1.293.382. Dit bedrag is
opgebouwd uit het koersresultaat van het ASN aandelenfonds van € 770.635 en de
dividendopbrengsten van € 49.824 inclusief de dividendbelasting en de rente opbrengst van de
Rekening-courant met de Provincie van € 472.923. Het totaal bedrag van de baten bedroeg
€ 1.293.382 minus de toevoegingen aan de voorzieningen van € 665.604 geeft een positief resultaat
van € 627.778.

Rekenrente:
In opdracht van het Ministerie van I&W wordt een generieke methode ontwikkelt om de hoogte van de
rekenrente te bepalen voor de berekening van de doelvermogens voor de eeuwigdurende nazorg van
de gesloten stortplaatsen.
Hoewel de provincies bevoegd gezag zijn om voor de nazorg van haar stortplaatsen de hoogte van de
rekenrente vast te stellen, is evenwel de verwachting dat - aangezien dit traject op verzoek van het
IPO tot stand is gekomen - het IPO de provincies zal verzoeken zich te conformeren aan de
uitkomsten van dit advies.
Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn zullen we u hierover nader informeren.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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