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Onderwerp
Verstrekking subsidie (in de vorm van een lening) aan het Warmtebedrijf Rotterdam
Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het besluit van Gedeputeerde Staten van
23 februari 2018 inhoudende verstrekking van een subsidie in de vorm van een lening aan
Warmtebedrijf Holding B.V.;
2. De publiekssamenvatting vast te stellen over de verstrekking van de subsidie (in de vorm van
een lening) aan het Warmtebedrijf Rotterdam.
Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouders om
in de brief aan PS de zinsnede “Dat bedrag is … op zijn plaats zijn) “ (pagina 2) te
verwijderen en de zin in te korten tot: “Dit toont ons commitment aan de doorontwikkeling
van een warmteleveringssysteem in Zuid-Holland.”
Bijlagen
GS-Brief aan Provinciale Staten mbt. verstrekking subsidie (in de vorm van een lening) aan het
Warmtebedrijf Rotterdam
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1 Toelichting voor het College
Op 23 februari jl. heeft uw college een besluit genomen over het verstrekken van een subsidie in
de vorm van een lening aan Warmtebedrijf Holding B.V., verder: WBR (PZH-2018-638722379
(DOS-2016-00093287) inzake Doorontwikkeling Warmtebedrijf Holding B.V.).
Aanleiding was een verzoek van WBR aan haar beide aandeelhouders om te voorzien in een
liquiditeitsbehoeft, in afwachting van herkapitalisatie. De provincie houdt voor de goede orde
ongeveer 2,5% van de aandelen en de gemeente Rotterdam de rest.
Met de gemeente Rotterdam zijn de mogelijkheden verkend; uiteindelijk is besloten dat de
provincie een subsidie in de vorm van een lening zou verstrekken groot € 700.000, tegen een
rentepercentage van 4%, af te lossen per uiterlijk 1 september 2018. Omdat op dat moment een
subsidieregeling ontbrak en het vanwege het tijdsaspect niet mogelijk was een voorstel voor het
verlenen van een incidentele subsidie aan Provinciale Staten voor te leggen, is geanticipeerd op
een nog op te stellen en vast te stellen provinciale subsidieregeling, waarmee in geval van
calamiteiten op korte termijn tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen voor verbonden
partijen.
Financieel en fiscaal kader
De subsidie in de vorm van een lening is verstrekt met een rentepercentage van 4%, wat een
positief effect zal hebben op het treasuryresultaat van de provincie. Bij het verstrekken van een
subsidie (in de vorm van een lening) bestaat altijd de kans dat deze geheel of gedeeltelijk niet
(tijdig) wordt terugbetaald. In dat geval zouden de subsidie (in de vorm van een lening) en de
rente volledig moeten worden afgeboekt ten laste van de algemene middelen.
Het bedrag aan staatssteun is berekend op ongeveer € 21.500,00.
Juridisch kader
Toepassing artikel 4:23, derde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht
Er was ten tijde van het verzoek van WBR geen wettelijke grondslag voor een subsidie in de vorm
van een lening. Verstrekking als incidentele subsidie zou alleen mogelijk zijn geweest indien
Provinciale Staten daarmee vooraf hadden ingestemd. Het was echter niet mogelijk om dit tijdig
aan hen voor te leggen. Om die reden is aan u voorgesteld gebruik te maken van de mogelijkheid
die art. 4:23, derde lid, onder a, Awb biedt: verstrekking van een subsidie vooruitlopend op een
binnen een jaar na verstrekking vast te stellen subsidieregeling. Daarmee wordt achteraf een
wettelijke grondslag gecreëerd. Deze nieuwe subsidieregeling moet het mogelijk maken om
tijdelijke flankerende maatregelen te nemen om het voortbestaan van provinciale deelnemingen te
bewerkstelligen in afwachting van de uitwerking en uitvoering van structurele maatregelen. Zoals
nu is gebleken is het door de duur van de provinciale procedures lastig om snel in te spelen op dit
soort noodsituaties.
Staatssteun
De normale rente voor een onderneming in moeilijke financiële omstandigheden bedraagt iets
minder dan 10%, conform de Europese regels ter zake. Een dergelijke rente is in dit geval echter
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contraproductief. Voorgesteld wordt om een lagere rente overeen te komen, te weten 4%. Het
verschil tussen de normale rente en de nu voorgestelde rente moet worden aangemerkt als
staatssteun. Het gaat omgerekend om een bedrag van € 21.502,00. Dit onderdeel wordt als deminimissteun verstrekt. WBR Holding voldoet aan de eisen om daarvoor in aanmerking te komen.

2 Proces
Op 23 februari 2018 heeft uw college bovengenoemd besluit genomen. Daarna is de
Overeenkomst van geldlening behorende bij de subsidiebeschikking door beide partijen
ondertekend en is de subsidieverleningsbeschikking verzonden. Op 26 februari 2018 is het
bedrag uitbetaald aan WBR.
Medio 2018 zal aan u een voorstel voor een nieuwe subsidieregeling worden voorgelegd. Deze
zal voor zienswijze worden aangeboden aan Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie
Verdere bekendmaking is niet nodig.
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