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Inhoud

Bestuurlijk akkoord (‘uitstel onbepaalde tijd’)

Financiële verwerking

Welk effect nu direct (jaarrekening 2020)?

Waarvoor kunnen/moeten we sparen? → basis = 

datum overdracht 2044

Welke risico’s lopen we? → verwerken in 

risicoparagraaf in de begroting (medio april)

Vervolg



Bestuurlijk akkoord: uitstel onbepaalde tijd, 

overdrachtsmoment over 10 jaar bepalen

1. In 2031 neemt de provincie een besluit wanneer 
overdracht plaatsvindt.

2. Uiterlijk elke 10 jaar een geactualiseerd nazorgplan 
overleggen

3. Jaarlijkse werkzaamheden nazorgplan (cf. vergunning) 
voor rekening en risico Avri (pre-nazorg fase)

4. Calamiteiten voor rekening en risico Avri

5. Voorlopige belastingaanslagen niet onderbouwd door 
vastgesteld nazorgplan

6. Jaarlijks overleg Avri en provincie zowel bestuurlijk als 
ambtelijk (technisch en financieel).

Verwachting effect jaarrekening 2020 Avri; € 0 en € 1,5 mln.



€ 0,7 mln. nadeel verwerken in jaarrekening 2020 Avri m.n. 

door afboeken vordering op provincie uit 2019

Risico’s en onzekerheden verwerken in risicoparagraaf

Sparen via afvalstoffenheffing 2022-2044 voor overdracht

(=toekomstige onderhoudskosten provincie) en in fonds

Sparen via afvalstoffenheffing 2022-2031 voor risico op directe 

overdracht bij GS-besluit o.b.v. uitgangspunten provincie

Extra aandacht voor tussentijdse risico’s (trendbreuk): 

wanneer doorsparen, wanneer overdragen?

Financiële verwerking samengevat



Financiële verwerking; jaarrekening 2020

Berekening resultaatseffect jaarrekening 2020 Avri

Bedrag x € 1.000 V/N

Afwaardering vordering op provincie 
jaarrekening 2019

664 N

Contant gemaakte toekomstige verplichting 
per 31-12-2020 (o.b.v. overdracht in 2044)

5.074

Verwacht waarde ingelegd vermogen bij 
provincie per 31-12-2020

5.034 -/-

Saldo 40 N

Totaal nadelig effect jaarrekening 2020 704 N



Financiële verwerking visueel

Standpunt Avri; 
Overdracht

2020 2031 2044

Besluit overdracht 
moment door PS

€ 0,7 mln.

Geschat 

doelvermogen 
Avri

Operationele risico’s en financiële risico’s voor Avri (gemeenten)Operationele risico’s en financiële risico’s voor Avri (gemeenten)

Geschat 

doelvermogen 
provincie

Trendbreuk? 

(risico)



Vervolg

Financieel effect is verwerkt in jaarrekening 2020 →

presentatie/toelichting op Raadsinformatiebijeenkomst 

13 april

Voorziening (sparen) en risico’s in begroting 2022 →

presentatie/toelichting op Raadsinformatiebijeenkomst 

13 april

Zowel jaarrekening 2020 als begroting 2022 wordt per 

15 april aangeboden aan de raden voor zienswijzen

Extra bijpraat-moment in deze setting? Wanneer?



Nazorgfonds stortplaatsen Gelderland


