
 

 

Aan: Provinciale Staten van Gelderland 

Onderwerp: Besluit GS t.a.v. Nazorgfonds Stortplaatsen 

 

Geldermalsen, 13 oktober 2020 

 

Geachte Statenleden, 

Op 1 september jongsleden heeft GS besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen om de 
Verordening nazorgheffing stortplaatsen Gelderland 1999 en het beleggingsstatuut van het 
Nazorgfonds te wijzigen. Wij hebben begrepen dat dit punt op de agenda van PS staat op 28 oktober. 
Met name de daarin voorgestelde renteverlaging zorgt ervoor dat de acht gemeenten in Rivierenland 
die samenwerken binnen de GR Avri, dit jaar nog met elkaar € 10 miljoen moeten opbrengen. In 
tijden dat gemeenten toch al een zwakke financiële positie hebben, is dat een onmogelijke opgave! 
We vragen u daarom met klem om dit besluit op dit moment niet te nemen of bij GS aan te dringen 
op een uitzonderingspositie voor Avri. Hieronder lichten we dit verzoek toe.  

In de Statenbrief van 17 september 2020 die hoort bij het wijzigingsvoorstel, stelt GS dat 
exploitanten een hogere nazorgheffing geleidelijk kunnen invoeren en hun plannen voor de nazorg 
kunnen actualiseren. Dat geldt wellicht voor stortplaatsen die nog in bedrijf zijn, maar voor Avri geldt 
dat de stortplaats is gesloten, het nazorgplan nagenoeg gereed is en de middelen voor de overdracht 
keurig zijn gereserveerd. Als de provincie nu de rente zo stevig verlaagt brengt ze de gemeenten in 
Rivierenland in grote financiële moeilijkheden. Dit betekent namelijk dat de GR Avri volgens de BBV 
regels nog dit jaar € 10 miljoen in de jaarrekening moet verwerken. Deze reserve heeft Avri niet.  

Anders gezegd: indien PS conform voorstel besluit  zal dit de gemeenten en inwoners van 
Rivierenland nog dit jaar € 10 miljoen kosten. Het lijkt haast onvoorstelbaar dat PS een dergelijk 
besluit wil nemen als zij zou weten wat het effect is voor onze gemeenten en inwoners in deze tóch 
al zo lastige periode van zeer krappe gemeentebegrotingen en oplopende corona-kosten. Ook voor 
onze inwoners een onbegrijpelijke gang van zaken. 

Wij zijn hierover nog steeds in gesprek met GS en hebben GS daarover een brief gestuurd die als 
bijlage is toegevoegd. Gezien het feit dat het voorstel tot renteverlaging al op korte termijn 
geagendeerd staat bij PS, zien wij ons genoodzaakt om ons ook via deze brief tot PS te richten. 

Samengevat is ons bestuurlijk appèl: schrap de renteverlaging.  Mocht u dat niet willen, verschuif de 
invoerdatum ervan tot na de formele overdracht van de Avri stortplaats aan de provincie, of 
compenseer de Avri-gemeenten op andere wijze vanwege de bijzondere positie waarin Avri verkeert. 

Namens de colleges van Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas 
en Waal en Zaltbommel. 

 

Joost Reus,      Walter Brouwer, 

Voorzitter AB Avri     Secretaris 

 

 

Bijlage: brief van DB Avri aan Gedeputeerde Staten, d.d. 12 oktober 2020 


