
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 19 mei 2009 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie Uw kenmerk : 2009MME72 
 Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : A. Hulshof 
 E-mail : Alexander.hulshof 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 3586 
 Bijlage(n) : 2 
 

Onderwerp: Jaarverslag 2008 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht 

Voorgestelde behandeling: ter kennisgeving 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Op grond van de Wet milieubeheer is de provincie verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen 
die na 1 september 1996 zijn gesloten. Om de gelden te verkrijgen die voor de nazorg nodig zijn, 
wordt een heffing opgelegd aan de exploitant van de stortplaats (in de provincie Utrecht alleen 
stortplaats Smink). Wij hebben per 1 januari 2002 het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 
Utrecht ingesteld om de nazorggelden te beheren. Aan het fonds is een Adviescommissie fonds nazorg 
gesloten stortplaatsen provincie Utrecht verbonden. Jaarrekeningen worden voorgelegd aan de 
accountant.  
 
In het Reglement fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht is vastgelegd dat Gedeputeerde 
Staten de begrotingen en jaarrekeningen van het fonds vaststellen. Vervolgens dienen deze jaarstukken 
ter kennisgeving aan Provinciale Staten te worden aangeboden. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds de oprichting van het fonds in 2002 worden jaarlijks begrotingen en jaarverslagen opgesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 
Over het jaar 2008 hebben wij een jaarverslag (inclusief jaarrekening) opgesteld. Van de accountant is 
hierover een accountantsverklaring ontvangen. De adviescommissie heeft over het jaarverslag 2008 
een positief advies afgegeven. Naast het jaarverslag 2008 is ook onze reactie op het advies van de 
adviescommissie bijgevoegd.  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doel is een zodanige financieel beheer van het fonds, waardoor de financiën toereikend zijn op het 
moment dat de nazorgverantwoordelijkheid van de provincie aanvangt.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen gevolgen voor de algemene provinciale middelen. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
PS – 6 juni 2009 (ter kennisgeving) 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij verzoeken u kennis te nemen van het jaarverslag 2008 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
provincie Utrecht. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


