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juli 2020: Begroting 2021 vastgesteld door AB

Oktober 2020: Toelichting begrotingswijziging(en) en 

verzenden stukken voor AB-vergadering van december

Extra raadsinformatiebijeenkomst

December 2020: Tarieven AfvalStoffenHeffing (ASH) 

vastgesteld o.b.v. begroting 2021

Aanpassing in hoogte ASH nodig a.g.v. begrotingswijziging?

Vaststellen van de verhouding vast/variabel deel van de ASH.

Toelichting Begrotingswijziging



(1e) Begrotingswijziging: 

Administratief, geen financiële consequentie voor begrotingssaldo

Geen invloed op de hoogte van de ASH 

(2e) Begrotingswijziging:

Voorgenomen besluit van PS over het nazorgfonds stortplaatsen

Groot financieel effect (€ 10 mln nadelig voor gemeenten)

Grote impact op gemeentebegrotingen en hoogte ASH (2 a 3 jaar)

Toelichting Begrotingswijziging
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Doelvermogen, berekend o.b.v. model:

Ingelegd geld van gemeenten groeit door het te beleggen

‘Eeuwigdurende zorg’ = rendement/rente voor 1000 jaar

Fondsreserve = inleg * 1000 jaar beleggingsrendement, gemeten 

na 60 jaar (modelmatig ijkpunt)

Elke 5 jaar worden model en rendement geactualiseerd (vanwege 

mogelijkheid bijstelling risico opgenomen in begroting Avri)

Voorgenomen besluit, gebaseerd op dit model, is: neerwaartse 

bijstelling van beleggingsrendement van 4,6% (nu) naar 3,1% 

(per 1-1-2021).

Aanname: de gemeenten/stortplaatsexploitanten hebben 

mogelijkheden dit op te vangen binnen de exploitatie

Overdracht stortplaats



Overdracht stortplaats: risicoparagraaf



Argumenten stortplaatsexploitanten MBG (algemeen):

Een verlaging van de rente is niet nodig, gelet op het 

beleggingsrendement van de afgelopen jaren (5,9%)*)

Een verlaging van de rente is niet nodig, gelet op de uitkomsten 

van de ALM-studie (gemiddelde dekkingsgraad van het fonds na 

60 jaar: 300%)

Een verlaging van de rente is niet nodig, omdat de provincie zelf 

rekening houdt met technologische ontwikkelingen, die nazorg 

goedkoper zullen maken in de toekomst. Er wordt evenwel niet 

mee gerekend…

Provinciaal besluit: niet doen (1)

*) periode 2007-2019



Argumenten stortplaatsexploitanten MBG (algemeen):

Een verlaging van de rente is niet nodig, omdat bij ‘overschotten’ 

geen geld onttrokken kan/mag worden aan het fonds – dat vraagt 

om ‘zuinig’ prognosticeren (en niet té veilig)

In IPO-verband wordt gezocht naar afstemming over het 

stortplaatsbeleid en de financiering ervan. Nu een koerswijziging 

inzetten, terwijl binnen 2 a 3 jaar een gezamenlijk kader kan zijn 

ontwikkeld, is onlogisch;

Provinciaal besluit: niet doen (2)



Argumenten Avri-gemeenten (specifiek):

Onze stortplaats is gesloten. We hebben – als enige – dan ook 

geen mogelijkheid meer om de financiële effecten op te vangen 

(ter vergelijk: andere stortplaatsen storten nog (bedrijfs)afval en 

kunnen kosten doorbelasten). Deze bijzondere omstandigheid 

wordt niet erkend.

Onze stortplaats wordt over 2 jaar overgedragen. Nu aanpassen 

betekent een enorme stijging die dus in slechts 2 jaar moet 

worden opgebracht (ter vergelijk: andere stortplaatsen blijven 

zeker nog 10-20 jaar open). Ook deze bijzondere omstandigheid 

wordt niet erkend.

Provinciaal besluit: niet doen (3)
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Argumenten Avri-gemeenten (specifiek):

De provincie suggereert dat een deel van de extra inleg kan 

worden opgebracht via herbestemming na afdichting. Onze 

stortplaats kent echter al een nieuwe/dubbele functie: zonne- en 

windpark. Daarbij komen voor ons dus geen additionele middelen 

vrij. 

Door de snelle overdracht profiteren wij niet mee van 

technologische ontwikkelingen (die leiden tot lagere nazorg-

/beheerkosten) en rendementsontwikkelingen (rentestijgingen als 

gevolg van positieve ontwikkelingen beleggingen/obligaties).

Provinciaal besluit: niet doen (4)



Financiële consequenties voor de Avri-gemeenten:

BBV: ‘beste schatting van verplichting’ opnemen in jaarrekening

Verplichting nemen (voorziening treffen) in begrotingsjaar waarin 

deze zich voordoet (voorzichtigheidsbeginsel) = 2020 (!)

Tekort 2020; financiële weerstand Avri ontoereikend

Versleutelen naar toekomstige tarieven afvalstoffenheffing 

(hoogstwaarschijnlijk) niet toegestaan

NB: de daadwerkelijke betaling (kasstromen) tussen provincie en 

Avri is niet relevant; financiering afsluiten is dus geen oplossing 

voor boekhoudkundig tekort 2020

Provinciaal besluit: niet doen (5)



Financiele consequenties
Uitgangspunt BBV: 

Beste inschatting van verplichting in 
jaarrekening  2020 opnemen

Besluit PS; 
verlaging 

rekenrente?

nee
Middelen 

(doelvermogen) bij 
provincie toereikend; 

geen effect in 
jaarrekening 2020

ja
Middelen (doelvermogen) 
bij provincie ontoereikend; 

voorziening treffen door 
Avri;

Effect jaarrekening Avri 
2020 grofweg € 10 mln. 

Reserves Avri 

ontoereikend

Bijdrage 
verordening; 

bijdrage 
gemeenten aan 

Avri

Kosten 
doorleggen 

in 
afvalstoffen

heffing?

nee Tekort Avri 2020 € 10 mln.

Buren 11%

Culemborg 12%

Maasdriel 10%

Neder Betuwe 10%

Tiel 17%

West Betuwe 21%

West Maas en Waal 7%

Zaltbommel 12%

ja
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PS neemt besluit op 28 oktober:

Inzicht nodig bij Statenleden over de argumenten van alle 

stortplaatsexploitanten

Inzicht nodig bij Statenleden over de bijzondere positie van de 

stortplaats van de Avri-gemeenten

Beide zijn nu niet opgenomen in de stukken, die GS heeft 

doorgeleid naar PS.

Hoe gaan we de Statenleden informeren en – dus – op andere 

gedachten brengen?

Provinciaal besluit: niet doen (6)



Acties ten behoeve van informeren PS:

Bestuurlijk overleg vz DB+Dir met gedeputeerden Peter Kerris

(afval/milieu) en Jan Markink (financiën) 

Directeuren-overleg MBG met gedeputeerde Kerris

Raadsleden: Statenleden benaderen en hen voorzien van de 

benodigde informatie. Raadsleden ontvangen daartoe informatie 

in de vorm van:

pamflet/notitie,

filmpje/presentatie met uitleg,

tekstsuggesties voor (meer- en minderverstrekkende) amendementen en 

moties.

Provinciaal besluit: niet doen (7)
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Inzameling incontinentiemateriaal?

Papierverenigingen?

Overige afval- en grondstofzaken?

Tot slot: 

de volgende Platformbijeenkomst is op 17 november, ter 

voorbereiding op de AB-vergadering van 17 december

Andere actuele zaken?



Bedankt voor uw aandacht
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