Geachte raadsleden,
Vandaag heeft GS een aanvullende Statenbrief gestuurd aan PS over het bestuurlijk overleg dat met
de Avri heeft plaatsgevonden over het Nazorgfonds stortplaatsen (zie bijlage). Wij zijn het niet eens
met de conclusies die GS daarin trekt. Hieronder vindt u de reactie van het DB van Avri, die we
wederom aan PS hebben overgebracht.
We zijn net als u benieuwd hoe de besluitvorming woensdag in de Staten uitpakt.
Met vriendelijke groet,
Joost Reus
Voorzitter DB en AB GR Avri
Geachte Statenleden,
Wij ontvingen vandaag de aanvullende Statenbrief van GS waarin wordt toegelicht hoe de
bestuurlijke afstemming met Avri heeft plaatsgevonden en welke conclusies GS daaruit trekt. Wij
willen daar graag op reageren, zodat u hier uw voordeel mee kunt doen tijdens de besluitvorming
a.s. woensdag.
Het klopt dat er heel veel mogelijkheden zijn onderzocht, maar onze conclusies ten aanzien van de
drie varianten die in de brief staan zijn anders. Variant 1 en 2 zijn geen oplossing voor het probleem
vanwege de BBV-regels. Variant 3 is een reële mogelijkheid, waarbij we nogmaals willen
benadrukken dat we als Avri garant willen staan voor het bedrag dat uiteindelijk nodig zal zijn voor
het eeuwigdurend onderhoud van de stortplaats. Ik licht onze reactie op de drie varianten hieronder
toe.
Ad 1)




Ad 2)


Een betalingsregeling is voor Avri geen oplossing, omdat we het bedrag dat nodig is om het
lagere rentepercentage te compenseren (€ 10 miljoen) volgens de BBV-regels nog dit jaar in
de begroting moeten verwerken. Wij kunnen dit bedrag volgens diezelfde regels ook niet
meer in de afvalstoffenheffing verwerken. Zeker niet dit jaar, maar ook niet in andere jaren.
Omdat de Avri niet over reserves beschikt, zullen gemeenten nog dit jaar dit bedrag in hun
jaarrekening moeten verwerken.
Als de provincie de vordering overneemt met een terugbetaalverplichting van 10 jaar, dan is
dat om dezelfde reden als hierboven staat, geen oplossing. Het verbaast ons dat deze optie
de voorkeur heeft, omdat ook GS moet weten dat dan dezelfde BBV-regels gelden en dat
Avri-gemeenten de € 10 miljoen nog dit jaar in de jaarrekening moeten verwerken.

Het klopt dat deze optie geen oplossing is. Los van het feit dat de Wet Milieubeheer anders
voorschrijft, is het geen oplossing omdat Avri dan voor dubbele kosten staat. We moeten de
zorg voor de stortplaats blijven uitvoeren conform de verleende vergunning én we moeten
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een voorziening treffen voor het Nazorgfonds. Ook hier zijn het weer de BBV-regels die deze
oplossing in de weg staan.
Ad 3)




GS acht deze optie als onaantrekkelijk voor de provincie. De onwenselijkheid voor GS zit in
twee zaken, namelijk (1) een potentieel tekort in het fonds en (2) het oordeel van de
accountant dat het Nazorgfonds echte risico’s met zich meebrengt, waardoor een
voorziening zou moeten worden getroffen. Door de garantstelling van de Avri-gemeenten zal
er naar ons oordeel (1) noch sprake zijn van een potentieel tekort, en (2) geen reden zijn
voor de accountant om dit te beoordelen als ‘een echt risico’.
De Avri-gemeenten zijn bereid om garant te staan voor de benodigde € 10 miljoen en dit ook
op te nemen in de risicoparagraaf van de Avri begroting. Dit biedt dit ons de mogelijkheid om
het benodigde bedrag te sparen en weerstandsvermogen op te bouwen. We willen immers
de risico’s niet eenzijdig bij de provincie leggen. Wel willen we voorkomen dat we dit bedrag
al dit jaar in de lopende begroting moeten opvangen.

In onze ogen biedt de Statenbrief een opening om variant 3 verder uit te werken. Het gaat hier om
afspraken tussen verschillende overheden, waarbij we elkaar moeten kunnen vertrouwen en
afspraken moeten kunnen maken. Met een garantie vanuit de Avri, zijn de risico’s voor de provincie
volledig afgedekt. Desnoods kunt u de overgangsregeling voor Avri in de verordening koppelen aan
deze garantie. Verder is precedentwerking niet aan de orde, omdat de andere exploitanten
commerciële bedrijven zijn die niet te maken hebben met de BBV-regels.
Wij vragen u nogmaals om het voorstel van GS te amenderen. Een tekstvoorstel heb ik u eerder
toegestuurd en is nogmaals toegevoegd.
Voor vragen ben ik altijd bereikbaar.
Wij wensen u veel wijsheid toe!
Met vriendelijke groet,
Joost Reus
Voorzitter DB en AB GR Avri

