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Kenmerk

Ter uitvoering van artikel 1 67, lid 2 van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht), zenden wij u het volgende toe:
ons besluit met betrekking tot het vaststellen van de jaarrekening
201 6 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord
Holland;
jaarrekening 201 6 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
provincie Noord-Holland;
controleverklaring accountant bij jaarrekening 201 6 Fonds nazorg
gesloten stortplaatsen door Ernst & Young Accountants LLP;
schriftelijke bevestiging bij de controle van de jaarrekening.
-
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Nazorgfond s
Algemeen
Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland
(hierna te noemen het Nazorgfonds) is bij besluit van Gedeputeerde
Staten op 21 december 1999 opgericht en is een aparte
publiekrechtelijke rechtspersoon. Wij vormen het bestuur en zijn tevens
belast met het beheer van het Nazorgfonds (artikel 1 5.47, lid 4 Wet
milieubeheer). De gedeputeerden belast met de portefeuille Financiën
en Milieu zijn door ons als College gemachtigd voor het dagelijks
beheer van het Nazorgfonds. Dit is vastgelegd in het vastgestelde
reglement Nazorgfonds.
De jaarrekening van het Nazorgfonds is voor zover van toepassing
ingericht volgens het Burgerlijk Wetboek. Omdat het Nazorgfonds een
aparte publiekrechtelijke rechtspersoon is, valt het niet onder het
Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV).
-

-
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Wij hebben op 1 8juni 2013 het vernieuwde reglement Nazorgfonds
vastgesteld dat ter informatie is aangeboden aan uw Staten. In dit
reglement is vastgelegd dat wij als College de jaarrekening en begroting
vaststellen en deze binnen vier weken na vaststelling in het kader van
de actieve informatieplicht aanbieden aan Uw Staten. Dit komt voort uit
de Wet dualisering provinciebestuur en de positie van het Nazorgfonds
als een aparte publiekrechtelijke rechtspersoon.
Beleggingsresultaat
Gedeputeerde Staten (1 99828/200466) hebben op 1 8juni 2013 een
aangepast beleggingsstatuut voor het Fonds vastgesteld en ter
informatie aangeboden aan Provinciale Staten. Om het vermogen in het
Fonds naar de streefportefeuille (lees strategische beleggingsmix van
70% vastrentende waarden en 30% aandelen) te brengen heeft het
dagelijks bestuur van het Fonds, op advies van de inmiddels ingestelde
beleggingscommissie in verschillende stappen de streefportefeuille op
de strategische beleggingsmix gebracht.
Eind 201 5 is de gehele beleggingsportefeuille verkocht en is er een
nieuwe beleggingsportefeuille samengesteld bij Vermogensbeheerder
Blackrock (1 7,6 miljoen euro) en Amundi (5,5 miljoen euro).
levens is eind 201 5 de staatsobligatie verkocht en is een nieuwe
obligatieportefeuille (1 4,5 miljoen euro) aangekocht.
Daarnaast is onder de vastrentende waarden ongeveer 8 miljoen euro
geplaatst op spaarrekeningen bij de ING en de ABN-AMRO bank.
De verkoop en aankoop komt voort uit de transitie van het
vermogensbeheer naar aanleiding van de uitwerking van het aangepast
beleggingsstatuut voor het Fonds.
In 2016 is een rendement van 5,1 5 % toegerekend aan de reserves open
stortplaatsen en de reserve gesloten stortplaatsen.
Beleggingsstrategie
De doelvermogens die nodig zijn voor startplaatsen in de nazorgfase
worden aan de hand van een berekening van het op lange termijn te
behalen rendement op het Nazorgfonds bepaald.
Provinciale Staten hebben op 8 december 2003 de te hanteren
rekenrente in het IPO rekenmodel nazorg op 5% met een inflatie van 2%
vastgesteld. Mede op basis van het advies van het IPO. Het IPO
adviseerde vanaf het begin van de regeling tot 201 3 de provincies om
5,06 % met een inflatie van 2% te hanteren in het IPO rekenmodel
(RINAS) voor nazorg stortplaatsen Wet milieubeheer.
Gedeputeerde Staten hebben vervolgens hierop hun beleggingsstrategie
ingericht.
Het IPO heeft besloten geen adviezen meer af te geven omtrent de te
hanteren rekenrente omdat de berekeningswijze per provincie te veel
verschilt, Iedere afzonderlijke Provincie dient zelf een afweging te
maken welke rekenrente zij vaststelt. Reden hiertoe is de aanpassing
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van de rekenrente in sommige provincies en in het licht van de
(mindere) situatie in de stortsector.
De Provincie Noord-Holland volgt nog steeds het advies van het IPO uit
201 0 met een geringe aanpassing. Provincie Noord-Holland hanteert 5%
in plaats van 5,06%. Bij de behandeling van de nazorgheffing 2016 in de
commissie Financiën zijn vragen gesteld omtrent de te hanteren
rekenrente. Naar aanleiding hiervan is in de beleggingscommissie
nagegaan hoe het onderzoek naar de rekenrente plaats zou kunnen
vinden. Er is gekozen om dit middels een nieuwe Asset Liability
Managementstudie (ALM) te gaan doen.
De opdracht voor het laten verrichten van een ALM studie is nu in
voorbereiding in samenspraak met de exploitanten die deel uitmaken
van de beleggingscommissie. Echter voert het ministerie van l&M op dit
moment een evaluatie uit van de nazorgregeling in de Wet milieubeheer
waarbij de reken rente ook aan bod komt. Om deze reden is de
voorbereiding voor het laten verrichten van een ALM studie vertraagd in
afwachting van de resultaten van deze evaluatie. Verwacht wordt dat er
voor de zomer 201 8 meer duidelijkheid hierover komt.
Wij adviseren de door uw Staten vastgestelde rekenrente van 5% aan te
houden tot het advies van de beleggingscommissie bekend is.
Nazorgplannen en sluiting van stortplaatsen
Op 1 2 juli 201 1 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregels voor
toetsing van nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland gewijzigd
(2011 -30604). Het betreft een toetsingskader voor het beoordelen en
de berekening van nazorgplannen van stortplaatsen vallende binnen de
Wet Milieubeheer. Het toetsingskader bestaat uit: IPO checklist 2008
stortplaatsen, IPO checklist 2008 baggerdepots, Rekenmodel IPO
Nazorgkosten Stortplaatsen (RINAS) versie 3.0 en het IPO risicomodel
versie 6 maart 2009.
De exploitanten van stortpiaatsen en/of baggerdepots dienen op basis
van dit gewijzigde kader herziene nazorgplannen op te stellen en te
laten goedkeuren door Gedeputeerde Staten. Berekening van het
doelvermogen zal plaatsvinden op basis van het IPO Rekenmodel RINAS
3.0. Na het afgeven van de sluitingsverklaring door Gedeputeerde
Staten zal een financiële eindafrekening worden opgesteld om een
tekort en of overschot ten opzichte van het doelvermogen te kunnen
vereffenen op het moment van overdracht van de stortplaats.
Provinciale Staten zullen op voorstel van ons de eindheffing vaststellen.
We hebben de herziene nazorgplannen van de Insteekhaven,
Wieringermeer, Schoteroog en Sortiva goedgekeurd.
Voor de stortplaatsen Hollandse Brug en Nauerna zijn herziene concept
nazorg plannen ingediend. Het herziene nazorg plan van de
Amerikahaven wordt begin 201 8 verwacht gezien de ontwikkelingen
rondom hun vergunning.
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Het nazorgplan van stortplaats De Poel is door ons goedgekeurd binnen
de sluitingsprocedure op basis van het vorige toetsingskader. Omdat
deze stortplaats door ons gesloten verklaard is, zal hiervoor geen nieuw
nazorgplan meer worden ingediend.
We hebben als College op basis van de Wet milieubeheer altijd de
mogelijkheid om een door hun goedgekeurd nazorgplan te laten
aanpassen. Het IPO heeft in de zomer 201 5 een aangepast
toetsingskader aan de provincies aangereikt. Echter de validatie van het
bijbehorende aangepaste rekenmodel RINAS 4.0 is pas in maart 201 7
afgerond. Nu kan de provincie het huidige toetsingskader van juli 2011
gaan laten aanpassen. Verwachting is dat het besluit door ons College
tot aanpassing van het toetsingskader (aanpassing beleidsregel) begin
201 8 zal gaan plaats vinden.
In 201 3 is gestart met de sluitingsprocedure van de stortplaatsen
Schoteroog en Hollandse Brug, omdat de exploitant (Afvalzorg) van de
stortplaats Schoteroog en Hollandse Brug een verzoek heeft gedaan om
een uitspraak te doen naar de verlengde levensduur van de door hun
aangebrachte alternatieve bovenafdichting (lekdetectie met HDPE folie)
is er vertraging ontstaan in de sluiting. Om een uitspraak te kunnen
doen over de levensduur van de aangebrachte bovenafdichting dient
tevens de aangebrachte folie door de exploitant te worden onderzocht.
De exploitant heeft hiervoor inmiddels opdracht verleend aan een
bureau. Daarnaast wil de provincie meer zekerheid omtrent de
bevindingen in het door de exploitant aangeleverd rapport, waarin is
aangeven dat een verlengde levensduur mogelijk is. De provincie heeft
aan de Advies Kamer Stortbesluit (AKS) opdracht gegeven om hierop
een second opinie af te geven. Om deze redenen zal de sluiting van
deze stortplaatsen naar verwachting pas in 201 8 gaan plaats vinden.
Jaarrekening 2016

Controle accountant
De jaarrekening 201 6 is door onze huidige huisaccountant van de
provincie Noord-Holland gecontroleerd. Het accountantskantoor
Ernst & Young heeft een controleverklaring 201 6 afgegeven.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,
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