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ONDERWERP
Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad € 12.500,00 voor de periode 2012 tot 2022 als
gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De gemeente Weert is samen met de overige Limburgse gemeenten aandeelhouder in Nazorg
Limburg BV (thans handelsnaam Bodemzorg Limburg). Deze vennootschap is voortgevloeid uit
landelijke ontwikkelingen op het gebied van afvalverwijdering begin jaren negentig van de vorige
eeuw en heeft zich gericht op de afwerking en nazorgtaken van een zestal grotere stortplaatsen in
Limburg na beëindiging van de exploitatie.
Het statutaire doel van Nazorg Limburg BV bij oprichting betrof dan ook het zorg dragen voor de
afwerking van (zes) voormalige stortplaatsen in Limburg, het in stand houden van de op die
stortplaatsen aangebrachte voorzieningen en het beheer van het door Essent gevulde en nog te
vullen fonds. Nadat de afwerking is afgerond, behoort het fondsbeheer en het beheer van de
stortplaatsen tot de taak van de BV.
Daarnaast wordt ook de nazorg verzorgd van een aantal stortplaatsen waar na 1 september 1996
nog afval is gestort waaronder de voormalige regionale stortplaats in Weert.
Het verzorgen van de nazorg voor zogenaamde Navoslocaties (oudere stortplaatsen die niet onder
de wettelijke nazorgregeling vallen) betreft een verdere verruiming van de oorspronkelijke
statutaire doelstelling. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft hiertoe op 15
september 2010 besloten.
PROBLEEMSTELLING
Vanaf 2005 is er tussen directie, raad van commissarissen en aandeelhouders in toenemende mate
gesproken over een uitbreiding van het takenpakket van Nazorg Limburg BV en in het bijzonder
ook de nazorg van Navoslocaties. Navoslocaties zijn voormalige stortplaatsen waar het storten voor
1996 is beëindigd en waar geen wettelijke nazorgverplichting bestaat. Het betreft zowel particuliere
als bedrijfsstortplaatsen en ook de voormalige kleine gemeentelijke stortplaatsen voor
huishoudelijk afval.
Naar deze locaties is landelijk onderzoek verricht en in Limburg zijn 20 locaties in beeld geweest
die onderzocht zijn in verband met mogelijk aanwezige humane risico’s. Bij 50 locaties is verder
onderzoek nodig in verband met de verspreidingsrisico’s via grondwater. In Weert gaat het om 1
locatie te weten Stienestraatje/Pylsstraatje waar een verspreidingsonderzoek moet plaatsvinden.
Het proces om uiteindelijk de nazorg van Navoslocaties toe te voegen aan het takenpakket is
langdurig geweest waarbij ook een extern onderzoeksbureau is betrokken evenals een bestuurlijke
begeleidingsgroep. Naast discussies rondom wenselijkheid en juridische (on)mogelijkheden is
uiteraard het financiële aspect zeer belangrijk geweest.
Slechts een deel van de 20 in beeld zijnde locaties komt voor nazorg in aanmerking. Door de
aandeelhoudersvergadering (AVA) zijn, op voorstel van de aandeelhouderscommissie (AHC), een
zevental criteria vastgesteld waaraan de overdracht van Navoslocaties moet voldoen.
Deze criteria zijn de volgende:
1. In het verleden zijn afvalstoffen gestort op de betreffende locatie.
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2.

Het is een stortplaats van de gemeenten of een locatie waarvoor de gemeente
verantwoordelijkheid draagt.
3. Het bevoegde gezag heeft onderzoek gedaan naar het risico van verontreinigingen in de
stortplaats en daarover rapport uitgebracht.
4. Er is een goedgekeurd saneringsplan waarin staat aangegeven of er maatregelen nodig zijn en
zo ja wanneer en in welke mate.
5. De provincie / gemeente heeft voldoende geld beschikbaar voor mogelijke sanering.
6. De eigenaar /gebruiker is akkoord met de overdracht van het eigendom.
7. Er dient overeenstemming te zijn over de mogelijke beperkingen aan het gebruik van de
locatie.
Op basis van genoemde spelregels toetst de aandeelhouderscommissie (AHC) van Bodemzorg
Limburg een voorstel tot overdracht van een locatie. Bij een overdracht die afwijkt van de criteria
dient de aandeelhoudersvergadering een besluit te nemen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Tussen de gemeentelijke aandeelhouders was er al langer sprake van een solidariteitsprincipe dat
werd gehanteerd met betrekking tot alle bestaande nazorgactiviteiten van Nazorg Limburg BV. In
de aandeelhoudersvergadering van Bodemzorg Limburg van 15 september 2010 hebben de
aandeelhouders besloten dat alle gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn en blijven voor de
kosten van de nazorg van alle gesloten stortplaatsen in Limburg.
In de algemene vergadering van aandeelhouders is op 15 september 2010 besloten om dit principe
ook toe te passen bij de nazorgkosten voor de Navoslocaties door het invoeren van een
solidariteitsheffing van € 0,25 per inwoner per jaar over een periode van 10 jaren en ingaande
2012. Hierdoor wordt het doelvermogen van € 18,5 miljoen euro met € 2,5 miljoen verhoogd over
een tijdvak van 10 jaar (2012 – 2022).
Het bedrag van deze heffing is gebaseerd op berekeningen die de directie van Nazorg Limburg BV
heeft opgesteld. De kosten hebben uitdrukkelijk alleen betrekking op nazorg en niet op eventuele
sanering van deze locaties.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de gemeente Weert niet aanwezig was in de
vergadering van aandeelhouders van september 2010. Besluitvorming heeft wel plaatsgevonden in
overeenstemming met de geldende statuten.
In de begroting van de gemeente Weert zijn in de voorziening bodemsanering financiële middelen
opgenomen voor het saneren of beheren van bodemverontreinigingen met een humaan risico. De
doelstelling van de voorziening is, conform het landelijke beleid, om verontreinigingen van de
bodem met een humaan risico in 2015 te hebben gesaneerd. Gezien de nog te verwachten kosten
wordt verwacht dat de omvang van de voorziening bodemsanering toereikend zal zijn.
De bijdrage voor 2012 wordt ten laste gebracht van de voorziening bodemsanering. De bijdrage
vanaf 2013 tot 2022 wordt structureel in de begroting opgenomen.
De kosten worden meegenomen in de tariefstelling van de afvalstoffenheffing. Voor de begroting
verloopt dit budgettair neutraal.
COMMUNICATIE
De Vergadering van Aandeelhouders wordt geïnformeerd over het besluit.
EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;

agenderen als hamerstuk.
¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Geen.

VOORSTEL COLLEGE
Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad € 12.500,= voor de periode 2012 tot 2022 als
gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012;

besluit:
Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad € 12.500,= voor de periode 2012 tot 2022 als
gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

