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Algemene inleiding op de Begroting 2018 voor het fonds nazorg 
gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

Wettelijk kader en doel

De provincie Zuid-Holland is, op basis van de sinds 1 april 1998 geldende Nazorgregeling artikel 15:47 Wet 

milieubeheer bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van 

gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. 

Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het geëiste 

beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu.

Om de nazorgverantwoordelijkheid te kunnen bekostigen, legt de provincie aan de stortplaatsexploitant, tot 

het moment van afhandeling van de overdracht van de eeuwigdurende nazorg aan de provincie, heffingen 

op om een doelvermogen op te bouwen. Per jaar wordt bekeken of voor dat jaar een heffing moet worden 

opgelegd en welke hoogte deze moet hebben om dit doelvermogen te realiseren. De hoogte van de heffing 

wordt aangepast aan veranderende omstandigheden, zodat het bereiken van het doelvermogen op het 

tijdstip van sluiting gewaarborgd blijft. De opbrengsten van de nazorgheffingen worden door de provincie 

afgedragen aan het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland. Het inrichten van het 

provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland is wettelijk verplicht.

De stortplaatsexploitanten dienen bij de provincie Zuid-Holland nazorgplannen in. ln deze plannen wordt 

aangegeven op welke wijze de stortplaats na sluiting zal worden beheerd, met het doel nadelige gevolgen 

voor het milieu te minimaliseren. De nazorgplannen worden door Gedeputeerde Staten (GS) goedgekeurd. 

leder jaar stellen Provinciale Staten (PS) een tarieventabel vast, daarin zijn onder andere de heffingen 

opgenomen die voor het betreffende jaar aan de stortplaatsexploitanten worden opgelegd. Deze 

tarieventabel en de heffingen worden bepaald aan de hand van de berekende doelvermogens.

Naast de heffingen verwerft het fonds inkomsten door het beleggen van de in het fonds beschikbare 

middelen. De beleggingen worden uitgezet op basis van het beleggingsstatuut van het fonds, dat is 

opgesteld met inachtneming van de Wet financiering decentrale overheden (Fido).

Recente ontwikkelingen

In 2014 hebben twee stortplaatsexploitanten de aanslag nazorgheffing 2014 aangegrepen om tegen de 

aanslag en de mede daar aan ten grondslag liggende rekenrente in bezwaar te gaan. De provincie heeft 

het bezwaar ongegrond verklaard, waarna de exploitanten in het voorjaar van 2015 beroep hebben 

aangetekend. Deze beroepszaak heeft in september 2015 gediend en in november heeft de rechtbank de 

beroepen van de twee stortplaatsexploitanten over de nazorgheffing ongegrond verklaard. In januari 2016 

hebben de exploitanten hoger beroep aangetekend. Het hoger beroep heeft in juni 2016 gediend en in 

oktober 2016 heeft het gerechtshof geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond was. 

De provincie is in juni 2017 gestart met een uitvraag voor een nieuwe ALM-studie. Daartoe heeft zij met de 

stortplaatsexploitanten de uitgangspunten verkend. Vervolgens zijn twee marktpartijen benaderd om aan 

de hand van de uitgangspunten een voorstel te schrijven. Een van deze twee partijen zal de opdracht 

krijgen om de ALM-studie uit te voeren. De uitkomsten worden in december van 2017 verwacht.  
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Uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2018 van het 
fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland en de 
bijbehorende tarieventabel

Rekenrente

In 2013 is een ALM-studie uitgevoerd. Hierbij is, naast de rendementsvisie, gekeken naar de huidige 

beleggingsmix (verhouding in de beleggingsportefeuille van vastrentende waarden en marktwaarden). Op 

grond van de uitkomsten hiervan is besloten de zgn. beleggingsmix (de verhouding tussen vastrentende-

en marktwaarden) te handhaven op 90% respectievelijk 10%. Daarbij is besloten de rekenrente te wijzigen 

van 5,1% naar 3,99%. 

Nazorgplannen

Het nazorgplan, op basis waarvan een doelvermogen wordt berekend, wordt in beginsel eens in de vijf jaar 

geactualiseerd. De nazorgplannen van C2-Deponie, Van Gansewinkel Maasvlakte (VGM, voorheen 

Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte; VBM) en Derde Merwedehaven zijn in 2012-2013 

geactualiseerd en goedgekeurd door GS. De exploitant van stortplaats Crayestein-West heeft aangegeven 

dat de overdracht van de stortplaats naar de provincie naar verwachting in 2045 zal plaats vinden. 

Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van een geactualiseerd nazorgplan. Naar verwachting zal de 

besluitvorming over dit plan in 2018 plaatsvinden. De gevolgen voor doelvermogen en heffing zullen eerst 

in de begroting 2019 worden opgenomen

Doelvermogens na sluitingsverklaring

Als een sluitingsverklaring voor een stortplaats wordt afgegeven, wordt het doelvermogen voor die 

stortplaats binnen het fonds nazorg overgeheveld van de voorziening open stortplaatsen naar de 

voorziening gesloten stortplaatsen. 

Beheer van het nazorgfonds

Het vermogen van het fonds werd tot maart 2017 belegd in vastrentende waarden en in zakelijke waarden. 

De vastrentende waarden (participaties in het OVE Rentefonds 1-3 en het OVE Rentefonds 4-7) zijn in 

2017 verkocht in verband met de zeer beperkte tot negatieve yield op dat moment en het hoge koersrisico.  

De zakelijke waarden bestaan uit een inleg in het Triodos Sustainable Equity Fund. Daarnaast wordt een 

rekening-courant faciliteit aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

In 2017 is een ALM studie opgestart met als doel om de verhouding weer te geven tussen risico en 

rendement bij verschillende beleggingsmixen zodat door het fondsbestuur een besluit genomen kan 

worden over de herbelegging van de vrijgevallen gelden van de obligatieportefeuille en het eventueel 

aanpassen van het beleggingsstatuut. Op basis hiervan zijn wijzigingen in de beleggingsportefeuille in het 

begrotingsjaar 2018 mogelijk.

Het huidige beleggingsstatuut van het fonds Nazorg trad in werking op 1 november 2010.

Het beleggingsresultaat van het fonds wordt aan de individuele stortplaatsen toebedeeld naar verhouding 

van de omvang van het ingebrachte vermogen.
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Begroting van baten en lasten voor het jaar 2018 van het provinciaal fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen Zuid-Holland 

(bedragen x € 1.000)

Lasten Begroting Jaarrek. Begroting Begroting Baten Begroting Jaarrek. Begroting Begroting 

2016 2016 2017 2018 2016 2016 2017 2018

1. Beheerskosten 33 13 17 17 6. Heffingen 102 106 584 371

2.
Storting in voorziening open 
stortplaatsen

1.538 864 1.941 1.760 7. Beleggingsresultaten 1.894 1.086 1.921* 2.055

3.
Storting in voorziening 
gesloten stortplaatsen

425 315 547 649 8.
Onttrekking aan voorziening 
gesloten stortplaatsen

236 257 146 200

4.
Kosten uitvoering nazorg 
gesloten stortplaatsen

236 257 146 200 9.
Onttrekking aan voorziening 
open stortplaatsen

0 0 0 0

5. Restitutie heffing 0 0 0 0

Totaal lasten 2.232 1.449 2.651 2.626 Totaal baten 2.232 1.449 2.651 2.626

                                                       
*
Voortschrijdend inzicht in 2017 leert dat het begrote rendement voor 2017 waarschijnlijk niet behaald wordt.
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Toelichting op de Begroting 2018

LASTEN

1. Beheerskosten

Deze post omvat de administratie- en accountantskosten en kosten van het vermogensbeheer. 

Naar verwachting zullen in 2017 en/of 2018 wijzigingen in de beleggingportefeuille plaatsvinden als gevolg 

van de in het najaar van 2017 uit te voeren ALM-studie. Deze wijzigingen zulen leiden tot wijziging in deze 

kostenpost. De omvang daarvan is deels onbekende en daarom wordt bij de begroting 2018 uitgegaan van  

de cijfers en uitgangspunten die ook bij de begroting 2017 zijn gehanteerd. Deze zijn ook getoetst aan de 

hand van de realisatiecijfers in 2016 en 2017.

2. Storting in de voorziening open stortplaatsen

De storting in de voorziening open stortplaatsen bestaat uit de toevoeging als gevolg van opgelegde (en 

betaalde) heffingen en de toevoeging uit het verwachte beleggingsresultaat. De op te leggen heffingen 

2018 bedragen € 0,4 mln en de verwachte toevoeging uit het beleggingsresultaat is € 1,4 mln. Naar 

verwachting zal de totale storting in de voorziening open stortplaatsen € 1,8 mln bedragen.

Ten opzichte van de begroting 2017 is de storting in de voorziening open stortplaatsen € 0,1 mln lager. Dit 

verschil is vrijwel geheel te verklaren uit de lagere heffingen t.o.v. 2017.

3. Storting in de voorziening gesloten stortplaatsen

De storting in de voorziening gesloten stortplaatsen bestaat uit de toevoeging uit het verwachte 

beleggingsresultaat enerzijds en de toevoeging als gevolg van de overdracht van middelen van de 

voorziening open stortplaatsen naar de voorziening gesloten stortplaatsen die weer het gevolg zijn van een 

overdracht van de nazorgverplichtingen anderzijds. De toevoeging uit het beleggingsresultaat zal naar 

verwachting € 0,6 mln bedragen. Er staat voor 2018 geen overdracht van nazorg gepland (zie ontwerp 

nazorgtabel).

Ten opzicht van de begroting 2017 is de storting in de voorziening gesloten stortplaatsen € 0,1 mln hoger. 

Dit verschil kan worden verklaard uit de toename van het aandeel van de gesloten stortplaatsen in het 

fondsvermogen waardoor een groter deel van het beleggingsresultaat aan deze voorziening gesloten 

stortplaatsen wordt toebedeeld (zie ook punt 7 Beleggingsresultaten).

4. Kosten uitvoering nazorg

De voor 2018 geraamde kosten voor de uitvoering van nazorgactiviteiten zijn gebaseerd op de door GS 

vastgestelde nazorgplannen voor de locaties en hebben betrekking op het toezichtsapparaat, schouwen, 

onderhoud en vervanging. Omdat de nazorgactiviteiten qua omvang en inhoud per jaar verschillen zijn ook 

de kosten volgend uit deze nazorgactiviteiten per jaar verschillend.

Zie ook bijlage 1 Meerjarenbegroting voor 2018-2028 van het provinciaal fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen Zuid-Holland.

5. Restitutie heffing 

Naar verwachting vindt in 2018 geen restitutie plaats.
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BATEN

6. Opbrengst heffingen

In 2018 worden € 0,4 mln aan heffingen opgelegd. De heffing is het resultaat van een lager dan begroot 

beleggingresultaat in 2016. Dit wordt  in de eerst volgende begroting vereffend.

Ten opzichte van 2017 is er sprake van een lichte daling.

7. Beleggingsresultaten

De beleggingsresultaten zijn gebaseerd op het veronderstelde beleggingsrendement (gelijk aan de 

rekenrente) van 3,99 % te behalen met in het fonds beschikbaar vermogen. Ten opzicht van de begroting 

2017 zijn de beleggingsresultaten met € 0,2 mln gestegen, omdat er in 2018 meer vermogen in het fonds 

beschikbaar is dan in 2017, om rendementen mee te genereren.

8. Onttrekking aan de voorziening gesloten stortplaatsen

De kosten voor de uitvoering van nazorgactiviteiten (na sluiting van een stortplaats) worden rechtstreeks 

ten laste van deze voorziening gebracht. Omdat de nazorgactiviteiten qua omvang en inhoud per jaar 

verschillen zijn ook de kosten volgend uit deze nazorgactiviteiten per jaar verschillend.

In bijlage 1 Meerjarenbegroting voor 2018-2028 van het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

Zuid-Holland zijn de kosten voor uitvoering van de nazorg per stortplaats gespecificeerd.

9. Onttrekking aan de voorziening open stortplaatsen

Omdat er in 2018, net als in 2017, geen overdrachten van stortplaatsen worden verwacht, wordt geen 

bedrag aan deze voorzieningen onttrokken.
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De ontwerp-tarieventabel 2018

De ontwerp-tarieventabel voor 2018 is als volgt:

Locatie Aanvang nazorg Storten 

beëindigd?

(J/N)

Te bereiken 

doelvermogen

(in € 1.000)

Heffing 2018

(in € 1.000)

1. C2-Deponie 2019 J 6.417         0

2. Crayestein-West 2045 J 6.792        0

3. VGM (voorheen VBM) 2043 N 15.889       94

4. Derde Merwedehaven 2023 J 20.822     277

Toelichting Tarieventabel 2018

Algemeen

In het verleden werd bij het bepalen van de op te leggen heffing rekening gehouden met de looptijd van de 

WM-vergunning die gekoppeld was met het einde van de stort-exploitatie. Met het vervangen van de WM-

vergunning door een omgevingsvergunning is de looptijd van de vergunning oneindig geworden. 

Bij de berekening van de op te leggen heffing blijft het uitgangspunt einde stort-exploitatie echter van 

toepassing.

De heffingen zijn gerelateerd aan de periode waarin feitelijke stort-exploitatie (het storten van afval) van de 

stortlocatie plaatsvindt. Na beëindiging van de stort-exploitatie moet het vermogen in het fonds zo groot zijn 

dat de jaarlijkse toevoeging van het rendement aan het vermogen, tot het moment aanvang nazorg, 

voldoende is om het uiteindelijk doelvermogen te realiseren. Indien de jaarlijkse toevoeging van het 

rendement aan het vermogen, na beëindiging van de stort-exploitatie achterblijft bij de verwachte 

ontwikkeling, wordt een heffing opgelegd.
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C2-deponie

De verwachte aanvang van de nazorg is verschoven van 1-1-2018 naar 1-1-2019. Een van de belangrijkste 

redenen hiervoor is dat een grondwatersanering aan de rand van de stortplaats nog niet is afgerond. Dit is 

een voorwaarde voor de afgifte van een sluitingsverklaring door GS. 

Het doelvermogen is gebaseerd op het in 2013 vastgestelde nazorgplan en het hierover door GS 

afgegeven besluit. In 2018 zal naar verwachting een definitief nazorgplan worden ingediend.

Crayestein-west

De afdichting van de stortplaats is in 2013 afgerond. In 2017 is een geactualiseerd concept nazorgplan 

ontvangen. In dit plan is aangegeven dat de overdracht van de nazorg wordt uitgesteld tot 1-1-2045. 

Aangezien de verwachting is dat er in 2018 een besluit op het nieuwe nazorgplan zal worden genomen  

zullen de financiële gevolgen hiervan eerst in de begroting 2019 zichtbaar worden.

VGM

De stortplaats VGM is de enige stortplaats in Zuid-Holland die nog in exploitatie is waar nog afval wordt 

gestort. Er zijn concrete plannen om de stortcapaciteit te vergroten , waardoor er langer gestort kan 

worden.  In verband met een latere sluiting van de stort is de verwachte aanvang van de nazorg 

verschoven van 2022 naar 2043. Het doelvermogen is gebaseerd op het in 2013 ingediende nazorgplan en 

de hierover door GS afgegeven beschikking.

Derde Merwedehaven

De stortactiviteiten op de stortplaats Derde Merwedehaven zijn op 1 januari 2013 beëindigd. De afdichting 

wordt volgens planning in 2021 aangebracht waarna de overdracht per 1 januari 2023 plaats zal vinden. 

Het doelvermogen is gebaseerd op het in 2013 ingediende nazorgplan en de hierover door GS afgegeven 

beschikking. In de komende jaren wordt het terrein in profiel gebracht voor de aan te brengen afdichting en 

worden zettingen gemeten waaruit moet blijken of de afdichting zonder kans op schade kan worden 

aangebracht.
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Meerjarenbegroting 2018-2028 van het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland

(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Beheerskosten 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 

2. Storting in vz. open stortpln 1.760 1.189 1.221 1.269 1.320 1.372 1.427 1.483 1.542 1.603 1.667 

3. Storting in vz. gesl. stortpln 649 7.353 958 985 1.011 21.859 1.040 1.051 1.058 1.077 1.095 

4. Kosten uitvoering nazorg 200 405 277 325 305 1.024 746 882 594 609 622 

5. Restitutie heffing -   391 -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Totaal lasten 2.626 9.356 2.473 2.597 2.654 24.274 3.231 3.436 3.214 3.309 3.405

Baten

6. Heffingen 371 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

7. Beleggingsresultaten 2.055 2.143 2.196 2.272 2.349 2.430 2.485 2.554 2.620 2.700 2.783 

8. Onttrekking vz. gesl. stortpln 200 405 277 325 305 1.024 746 882 594 609 622 

9. Onttrekking vz open stortpln -   6.808 -   -   -   20.820 -   -   -   -   -   

Totaal baten 2.626 9.356 2.473 2.597 2.654 24.274 3.231 3.436 3.214 3.309 3.405

Toelichting bij post 3 en 9 in bovenstaande tabel:

De stortingen in de voorziening gesloten stortplaatsen in 2019 en 2023 betreffen de aanvang van de provinciale nazorg van de locaties C2-Deponie en Derde 

Merwedehaven. De middelen worden onttrokken aan de voorziening open stortplaatsen
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Toelichting op de Meerjarenbegroting 2018-2028

Algemene opmerking

De fondsverordening schrijft voor dat ramingen worden gemaakt voor ten minste 10 jaren na het 

begrotingsjaar. 

LASTEN

1. Beheerskosten

Voor de beheerskosten is aangenomen dat er een prijsontwikkeling plaatsvindt van 2% per jaar.

2. Storting in de voorziening open stortplaatsen

De stortingen vinden hun oorsprong in de toevoegingen uit het behaalde rendement en de opgelegde 

nazorgheffingen.

3. Storting in de voorziening gesloten stortplaatsen

De stortingen vinden hun oorsprong enerzijds in de toevoegingen uit het behaalde rendement, anderzijds 

uit de onttrekkingen aan de voorziening open stortplaatsen bij eind afrekening (overdracht nazorg).

4. Kosten uitvoering nazorg

Voor de kosten van de nazorg is uitgegaan van de voor de betreffende locatie vastgestelde nazorgplannen 

waarbij rekening wordt gehouden met een jaarlijkse prijsontwikkeling van 2%.

5. Restituties

Naar verwachting zal, na de overdracht in 2019 van de nazorgverplichtingen, aan de exploitant C2 Deponie 

een deel van het vermogen moeten worden teruggestort, omdat dan meer vermogen, dan het gewenste 

doelvermogen, is opgebracht.

BATEN

6. Heffingen

De opbouw van de doelvermogens in het fonds verloopt volgens de huidige rendementsveronderstelling. 

Wijzigingen in de sluitingstermijnen kunnen aanleiding geven tot verandering in de ramingen.

7. Beleggingsresultaten

De ramingen zijn gebaseerd op het veronderstelde beleggingsrendement / rekenrente van 3,99%.

8. Onttrekking aan de voorziening gesloten stortplaatsen

De kosten voor de uitvoering van nazorg na sluiting van een stortplaats en de beheerskosten worden 

rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. 

9. Onttrekking aan de voorziening open stortplaatsen

De onttrekkingen, in verband met de verwachte eindafrekening van een open stortplaats, zullen worden 

gestort in de voorziening gesloten stortplaatsen.
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Bijlage 1 

Meerjarenoverzicht kosten voor uitvoering nazorg voor 2018-2028 van het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
Zuid-Holland 

(bedragen x € 1.000)

Stortplaats 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DOP-Noordzeeweg 14 13 32 19 16 20 15 56 32 17 17

Braassemermeer 5 79 5 5 5 348 6 5 6 49 6

DOP-NOAP 110 117 81 93 83 123 82 90 87 89 145

Woudhoek 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bagger- en puinstort HBB 71 38 42 72 37 37 138 79 40 81 65

VGM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derde Merwedehaven 0 0 0 0 0 399 407 447 338 266 271

C2-deponie 0 153 117 136 164 97 98 205 91 107            118

Crayestein-West 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 200 405 277 325 305 1.024 746 882 594 609 622

Toelichting:

In deze begroting zijn alle voorzienbare nazorgkosten opgenomen voor 2018 en de 10 daaropvolgende jaren.

De te verrichten activiteiten zijn gebaseerd op de beschikingen van de door GS goedgekeurde nazorgplannen.

Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%.

De bedragen zijn exclusief BTW geraamd.

De bedragen per jaar kunnen a.g.v. de onderhouds- en vervangingsschema's van jaar tot jaar sterk afwijken.
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Bijlage 2

Liquiditeitsprognose voor 2018-2028 van het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland 

(bedragen x € 1.000)

Inkomsten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Beleggingsresultaat 2.055 2.143 2.196 2.272 2.349 2.430 2.485 2.554 2.620 2.700 2.783

2. Heffingen 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2.426 2.143 2.196 2.272 2.349 2.430 2.485 2.554 2.620 2.700 2.783

Uitgaven

3. Beheerskosten 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 

4. Kosten uitvoering nazorg 200 405 277 325 305 1.024 746 882 594 609 622 
gesloten stortplaatsen

5. Restitutie heffingen 0   391 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 217 813 295 343 323 1.043 765 902 614 629 642

Saldo inkomsten en uitgaven 2.209 1.330 1.902 1.929 2.026 1.387 1.720 1.652 2.006 2.071 2.140

Fondsvermogen (aanvang jaar) 51.505 53.715 55.044 56.946 58.875 60.901 62.288 64.008 65.660 67.666 69.737
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