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Geachte raad,

Zoals afgesproken infomeren wij u periodiek over de voortgang bij het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.
Het bestuur heeft op 15 augustus de (meerjaren)begroting 2020 vastgesteld. De begroting is eind
maart aan de raden van de deelnemende gemeenten en contactgemeente gestuurd ten einde hen in
de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen geven aan dat
men instemt met de (meerjaren)begroting.
In de aan de raden en colleges gezonden begroting 2020 waren ook de jaarcijfers 2018 verwerkt. De
jaarrekening 2018 is goedgekeurd door de accountant. De opstelling van de cijfers is ongewijzigd. Het
bestuur heeft eveneens op 15 augustus de jaarrekening vastgesteld. Een exemplaar van de
jaarrekening en het accountantsverslag is aangeboden aan het college. De begroting en jaarrekening
worden ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Op 11 juni is de Overeenkomst gericht op het vervolgtraject waaronder de uitvoering van een
vervolgstudie naar haalbare alternatieven stortbeheer tussen de Provincie en de exploitanten van
stortplaatsen ondertekend. De hoofdlijnen van het bereikte akkoord waren al verwerkt in de nu
vastgestelde (meerjaren)begroting. De belangrijkste onderdelen zijn:
De rekenrente blijft gedurende 5 jaar gehandhaafd op 5,06%
Gedurende die 5 jaar wordt de stortplaats niet overgedragen aan de provincie voor
eeuwigdurende nazorg
Er is ruimte om een deel van het in het nazorgfonds opgebouwde doelvermogen in te zetten
voor dekking van de kosten van beheer, onderhoud en onderzoek.
In die 5 jaar wordt per stortplaats onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de kosten van
beheer en nazorg te beperken. Ook wordt gekeken welke generieke maatregelen voor alle
stortplaatsen kunnen leiden tot verlaging van de nazorgkosten.
In het 4de jaar wordt een nieuwe ALM-studie gestart om de rekenrente voor de volgende 5 jaar
te bepalen.
De overeenkomst beoogt om over 5 jaar lagere nazorgkosten te hebben waardoor —mocht dan sprake
zijn van een lagere rekenrente- de gevolgen daarvan (deels) worden gecompenseerd. In het proces
om te komen tot voornoemde overeenkomst hebben alle publieke en private exploitanten gezamenlijk
opgetrokken. Die lijn zal ook in de komende periode worden voortgezet, met name waar het gaat om
generieke maatregelen.
Waar het de exploitatie van Vlagheide gaan we in het verlengde van de overeenkomst onder meer
onderzoeken:
• welke activiteiten op de oude stortplaats inkomsten kunnen genereren en
• op welke wijze de beheers- en personele kosten nog verder verlaagd kunnen worden.
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Sinds kort doet zich een nieuwe risico voor. De financiële consequenties daarvan zijn echter (nog) niet
aan te geven. Het risico betreft een mogelijke naheffingsaanslag voor de afvalstoffenbelasting in
verband met een onnuttige toepassing van een bouwstof. Door de omgevingsdienst is de toepassing
van vormzand bij de afdichting om technische redenen aangemerkt als storten. De dienst heeft
daarvan melding gedaan aan de fiscus. We hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van de
omgevingsdienst. De fiscus heeft kenbaar gemaakt hierover een overleg te willen plannen met
Stadsgewest.
Rondom het project van de afdichting loopt, zoals eerder gemeld, nog een arbitragezaak in hoger
beroep. Het hoger beroep is aangespannen door de aannemer. Deze zaak heeft betrekking op een
claim van ca. C 1,7 mij vanwege meerwerk dat door het gewest wordt betwist. In eerste aanleg is de
claim voor het grootste deel door de arbiters afgewezen. We hebben vertrouwen in een positieve
uitkomst van dit hoger beroep. De Raad van Arbitrage heeft de mondeling behandeling geagendeerd
voor dinsdag 26 november aanstaande.
Met vrierid-elijle groet,
De ambt ijk secretaris,

de Leeuw
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