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Onderwerp 

Stand van zaken ALM studie Nazorgfonds gesloten stortplaatsen 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken van de uitvoering van de Asset Liability 

Manangement (ALM-)Studie voor het Nazorgfonds gesloten Stortplaatsen 

 

Aanleiding 

Op 8 december 2020 hebben wij u toegezegd u te informeren over de 

stand van zaken van uitvoering van de ALM-studie Nazorgfonds Gesloten 

Stortplaatsen. 

 

Bevoegdheid 

Wij zijn bevoegd voor het vaststellen van een nazorgplan en het 

opleggen van de aanslag nazorgheffing. Wij beschikken over een 

Nazorgfonds. Het beheer van het Nazorgfonds moet plaats vinden 

binnen de wettelijk vastgestelde grenzen. Het Algemeen bestuur van het 

Nazorgfonds wordt gevormd door het College van Gedeputeerde 

Staten. Het Algemeen bestuur van het Nazorgfonds stelt het 

beleggingsstatuut vast. 

Uw Staten nemen hier kennis van op basis van uw controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

 

1. De Overeenkomst inzake de ALM-studie van 11 juni 2019 wordt 

aangepast  

 

Op 11 juni 2019 hebben wij u door middel van de Statenmededeling met 

als onderwerp ALM studie Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen 

geïnformeerd over de uitkomsten van het vervolg van de uitvoering van 

de ALM-studie Nazorgfonds voor de stortplaatsen in de provincie Noord-

Brabant. Zoals wij daarin hebben aangegeven, voert de provincie Noord-

Brabant elke vijf jaar periodiek onderzoek uit, een zogeheten Asset 

Datum 

25 mei 2021 

Documentnummer 

4885570 



 

  2/4 

Datum 

25 mei 2021 

Documentnummer 

4885570 

Liability Management (ALM) studie. In een ALM studie wordt onderzocht 

of de bezittingen van het fonds voldoende zijn om aan de toekomstige, 

eeuwigdurende, verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de waardering 

van de eeuwigdurende verplichtingen stelt de provincie een rekenrente 

vast.  De resultaten van de laatste vastgestelde ALM-studie, waarbij 

onder meer de effecten van de langdurig lage rentestand in beeld zijn 

gebracht, zijn met de vergunninghouders en de betrokken publieke 

partijen van de stortplaatsen intensief besproken. Een langdurige lage 

rentestand heeft gevolgen voor de waardering van de verplichtingen en 

daarmee voor de financiering van de eeuwigdurende nazorgplicht van 

de provincie. 

 

Om te zien of er reëel haalbare (technische) alternatieven zijn die de 

financiële gevolgen van een lagere rekenrente voor zowel de provincie 

als de vergunninghouders kunnen verminderen, is eind 2018/begin 2019 

een quick scan uitgevoerd.  Uit de quick scan is gebleken dat er 

inderdaad mogelijke kansrijke opties zijn die de toekomstige 

nazorgkosten wellicht kunnen beperken.  

In een overeenkomst is vastgelegd dat betrokken partijen hier, startend 

vanaf 11 juni 2019, diepgaand onderzoek naar gaan doen. Met het 

sluiten van deze overeenkomst hebben de vergunninghouders dus tijd 

gekregen om deze deels locatie specifieke onderzoeken uit te voeren en 

worden de stortplaatsen gedurende de periode van 5 jaar niet 

overgedragen aan de provincie. De onderzoeken zijn van belang voor 

de verplichtingenkant voor  de in 2034/24 nieuwe uit te voeren ALM-

studie. 

Dit betekent ook dat er gedurende deze periode geen definitieve 

belastingaanslagen worden opgelegd door de provincie en hoeven te 

worden betaald door de vergunninghouders met aangepaste 

percentages van de rekenrente. Tegelijkertijd zijn zowel de 

vergunninghouders als wij ons ervan bewust dat beïnvloeding van de 

doelvermogens door technologische ontwikkelingen beperkt is. Dit zeker 

als deze factor wordt afgezet tegen de langdurig lage rentestand op dit 

moment. Dit is een gegeven dat noch de vergunninghouders, noch wij 

kunnen beïnvloeden. Een en ander zal zeker weer inzichtelijk worden bij 

de nieuwe ALM-studie in 2023/2024 naast de eventuele effecten van de 

door vergunninghouders aangeleverde input vanuit de onderzoeken.  

 

Na het sluiten van de hierboven bedoelde overeenkomst hebben wij 

meermalen overleg gevoerd met de vergunninghouders. Hieruit is 

gebleken dat het onderbouwen van aanwezige haalbare alternatieven 

voor lagere doelvermogens meer tijd vraagt dan in de overeenkomst van 

11 juni 2019 is afgesproken. Wij hebben u hierover geïnformeerd in de 

Statenmededeling van 8 december 2020 inzake de Begroting 2021 

Nazorgfonds gesloten stortplaatsen (GS: 4790262 PS: 4804640). 

 

Op 2 maart 2021 hebben de vergunninghouders en wij besloten om de in 

2019 gesloten overeenkomst te herdefiniëren op proces, inhoud en 

looptijd. Wij zullen ons als partijen hierbij gezamenlijk laten begeleiden.  

Ons besluit is mede ingegeven door de gebleken beperkingen in de 

huidige wet- en regelgeving. Deze staan een effectuering van enkele 

mogelijk technisch reëel haalbare alternatieven en de daarmee 
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mogelijke beperking van de nazorgkosten in de weg. Wij gaan uit van 

een verlenging van het traject met 5 jaar, dus tot medio juni 2029.  

 

Gedurende deze periode zal worden bezien of er inderdaad technische 

ontwikkelingen zijn, die zullen kunnen leiden tot een verlaging van de 

doelvermogens. Deze onderzoeken zullen soms locatie specifiek en soms 

landelijk van karakter zijn. Omdat het implementeren van nieuwe 

technologische ontwikkelingen zijn soms niet mogelijk als gevolg van 

verouderde wet- en regelgeving. Daarom willen wij hierover in 

gezamenlijkheid met de exploitanten/branche, in gesprek gaan met de 

staatssecretaris van I&W. Wij zullen dit afstemmen met de andere 

provincies in IPO-verband. Wijziging van wet- en regelgeving is een 

langdurig proces. Maar dit betekent niet dat de voorziene 

werkzaamheden vanwege de Overeenkomst van 11 juni 2019 stil worden 

gelegd. Hieraan zal door partijen verder worden gewerkt. Ook de in 

2023/24 geplande nieuwe ALM-studie zal door ons gewoon uitgevoerd 

gaan worden.  

 

Consequenties 

In de afgelopen periode is inzicht ontstaan dat we de rollen van de 

verschillende partijen scherper moeten definiëren en toepassen ter wille 

van het proces.  

De 7 nog niet formeel gesloten stortplaatsen zullen gedurende een 

langere periode niet worden gesloten en overgedragen aan de 

provincie voor de milieu hygiënische nazorg. Het betreft de stortplaatsen 

Zevenbergen, Gulbergen, Vlagheide,  Meerendonk en de Attero locaties 

Tilburg, Bergen op Zoom en  Haps 2024 

De vergunninghouders zullen moeten blijven voldoen aan de 

randvoorwaarden die de provincie stelt uit hoofde van wet-, en 

regelgeving. Uit hoofde van onder meer de vigerende 

Omgevingsvergunning zijn zij verantwoordelijk voor naleving van die 

vergunning, waaronder de milieuaspecten die hierbij spelen. Hieronder 

vallen ook de kosten die hiermee gemoeid zijn. De provincie zal vanuit 

haar bevoegd gezag rol toezien op naleving hiervan. Op grond van de 

wet Milieubeheer zijn de vergunninghouders verplicht bij sluiting en 

overdracht van de stortplaats aan de provincie het doelvermogen te 

betalen dat nodig is voor de eeuwigdurende nazorg. Het langer 

openblijven van de stortplaatsen verhoogt het risico voor de provincie dit 

punt niet. Voor de betaling van de doelvermogens zijn financiële 

zekerheden gesteld door de exploitanten. Dit geldt ook voor het 

aanbrengen van de eindafwerking voor de stortplaatsen, waar deze nog 

niet is aangebracht. Daarnaast zal de provincie vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor een prudent financieel beheer in 2023/24 een 

nieuwe ALM-studie uitvoeren. De vergunninghouders zullen in de 

gelegenheid worden gesteld hiervoor input te leveren, met name op het 

gebied van de verplichtingen. Als zij dit niet doen, zal de provincie 
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uitgaan van de reeds aanwezige input en/of zorg dragen voor deze 

input. 

 

 

Europese en internationale zaken 

n.v.t. 

 

Communicatie 

De exploitanten van de 7 nog niet gesloten stortplaatsen zullen op 

eenzelfde wijze communiceren over dit onderwerp. 

 

 

Vervolg 

Indien de ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zullen wij u op een later 

moment nader berichten. Dit in combinatie met onze reguliere 

informatieverstrekking over het Nazorgfonds.  

 

 

 

Bijlagen 

Geen 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

mr. I.R. Adema drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (06) 18 30 34 63, 

icortenbach@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mevrouw M.D.G. Jochemsen, (06) 55 68 65 55, 

mjochemsen@brabant.nl. 


