
 

 

 

Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland. 

 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

Dit reglement heeft betrekking op het fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie  

Noord-Holland, opgericht op grond van artikel 15:47, eerste lid Wet Milieubeheer, bij 

besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 december 1999 nr 30499; 

 

Plaats van vestiging 

 

Artikel 2 

Het fonds is gevestigd te Haarlem, ten kantore van de provincie Noord-Holland. 

 

Beheer en vertegenwoordiging 

 

Artikel 3 

lid 1. Gedeputeerde staten van Noord-Holland besturen het fonds. 

lid 2. De gedeputeerde belast met de provinciale financiën voert samen met zijn 

plaatsvervanger in het college van gedeputeerde staten het dagelijkse bestuur van het 

fonds. 

lid 3. De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland vertegenwoordigt 

het fonds in en buiten rechte. 

lid 4. Gedeputeerde staten kunnen een provinciale ambtenaar mandaat verlenen tot het 

nemen van beleggingsbeslissingen tot een maximum van € 500.000,- per kwartaal. 

lid 5. Gedeputeerde staten stellen een beleggingsstatuut op waarin wordt geregeld op 

welke wijze de middelen in het fonds worden belegd. 

 

Boekjaar, begroting en rekening 

 

Artikel 4 

lid 1. Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar. 

lid 2. Gedeputeerde staten stellen jaarlijks in de maand oktober de begroting van het 

fonds vast voor het komende jaar, alsmede een meerjarenbegroting voor de komende 

vier jaren.  

lid 3. De begroting bevat in ieder geval een raming van de kosten die zijn verbonden 

aan de werkzaamheden van het fonds. 

lid 4. Gedeputeerde staten stellen jaarlijks in de maand april de jaarrekening van het 

fonds vast over het voorafgaande jaar. 

lid 5. Gedeputeerde staten zenden de begroting, de meerjarenbegroting en de 

jaarrekening binnen vier weken na vaststelling ter informatie aan provinciale staten. 



 
 

Onderverdeling in reserves 

 

Artikel 5 

lid 1. Aan de passivazijde van de balans van het fonds is het Eigen Vermogen  

verdeeld in 

a. een reserve per geopende stortplaats 

b. een reserve gesloten stortplaatsen. 

 

lid 2. Het resultaat dat met het vermogen van het fonds wordt behaald wordt, na aftrek 

van de kosten die zijn verbonden met de werkzaamheden van het fonds, evenredig 

verdeeld over de in het eerste lid genoemde reserves naar rato van de omvang van deze 

reserves. 

 

lid 3. De opbrengsten van de heffingen op grond van artikel  15.45, eerste lid van de 

Wet milieubeheer worden geboekt ten gunste van de reserve per geopende stortplaats 

ten aanzien waarvan de heffing is opgelegd. 

 

lid 4. Gelijktijdig met het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 8.47, derde 

lid van de Wet milieubeheer, wordt het saldo van de reserve behorend bij de 

desbetreffende stortplaats overgeboekt naar de reserve gesloten stortplaatsen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Holland  

op 15 november 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toelichting bij het reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

provincie Noord-Holland. 

 

Een aantal onderwerpen met betrekking tot het fonds zijn al geregeld in de Wet 

milieubeheer: 

- het beheer (niet het bestuur) van het fonds berust bij GS (art 15.47 lid 4) 

- de inkomsten van het fonds (art 15.47 lid 5 en 6) 

- de uitgaven van het fonds (art 15.47 lid 7) 

 

Deze onderwerpen behoeven dus geen regeling in het reglement. 

 

In de Wet milieubeheer is bepaald dat het fonds uitsluitend mag worden besteed aan  

a. de kosten die GS maken in het kader van hun medebewindstaak terzake de 

nazorg voor gesloten stortplaatsen,  

b. de kosten van het beheer van het fonds zelf,  

c. de kosten die voortvloeien uit het aanspreken van het fonds door derden die 

schade hebben ondervonden van de verontreiniging veroorzaakt door de 

stortplaats, voor zover die  schade bekend is geworden na de sluiting van de 

stortplaats.  

 

De kosten die GS in medebewind maken horen op grond van de provinciewet  ten 

laste van de provinciale begroting te komen. Dit houdt in dat het fonds de bedragen 

die met deze medebewindstaken zijn bemoeid op rekening van de provincie moet 

storten. De bedragen die gemoeid zijn met kosten van het fonds zelf en de 

aansprakelijkheid komen wel rechtstreeks ten laste van het fonds. 

 

Met betrekking tot het beheer, de vertegenwoordiging , het boekjaar, de begroting en 

de rekening is in het reglement aansluiting gezocht bij de wijze waarop deze 

onderwerpen in de provinciewet zijn geregeld. 

 

Zolang een stortplaats is geopend houdt het fonds per stortplaats een “reserve 

geopende stortplaats” aan. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of het gestelde 

doelvermogen per stortplaats is bereikt. Na sluiting van een stortplaats wordt deze 

aparte reserve overgeheveld naar de reserve gesloten stortplaatsen waaruit 

vervolgens de kosten voor de nazorg zal worden bestreden. 

Door de wijze waarop de medebewindstaak van GS in de Wet milieubeheer is 

geregeld, is het onduidelijk welke rol precies voor PS in weggelegd bij het beheer van 

het fonds. Formeel gezien hebben PS geen enkele rol, maar GS zijn vanzelfsprekend 

wel verantwoording verschuldigd aan PS op grond van artikel 167 Provinciewet. 

Door het aanbieden van de begroting en de jaarrekening aan PS wordt aan deze 

verantwoordingsverplichting vorm gegeven. 
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