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[verbeterde] Bijlage 1 Besluiten zoals opgenomen in Statenvoorstel dd. 30 januari 2019 en het aangenomen

amendement 657 Koning (PvdA) “warmtenet in publieke handen”.

Statenvoorstel 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 december 2018, met het besluitnummer PZH-2018-

674435809;

 

Gelet op Artikel 25, lid 3 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

1. In te stemmen het voornemen van Gedeputeerde Staten om de overeenkomst aan te gaan met de

gemeente Rotterdam waarin de afspraken worden vastgelegd om te komen tot een

toekomstbestendige business case van WbR Holding B.V. op basis waarvan een warmtesysteem in de

provincie Zuid-Holland zal worden gerealiseerd.

2. In te stemmen, onder de opschortende voorwaarde dat, de overeenkomst daadwerkelijk in werking

treedt, met:

a) het extra ter beschikking stellen van een bedrag groot € 17.5 mln aan

Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V via Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

b) het ter beschikking stellen van een extra bedrag maximaal groot € 30 mln. aan

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. ten behoeve van het Warmteparticipatiefonds Zuid-

Holland B.V., indien en voor zover Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.

investeringsvoorstellen voor een warmtesysteem definitief heeft geaccepteerd. Deze bijdrage

wordt gedeeltelijk ter beschikking gesteld:

i. Indien en voor zover derde partijen plaatsvervangend bijdragen aan

warmteprojecten van Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V.;

ii. Indien en voor zover de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. alternatieve

financieringsmogelijkheden heeft;

c) het verlenen van een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) aan WbR Holding B.V.

te Rotterdam als overbruggingssteun tot het moment van Final Investment Decision (FID)

zoals voorzien in de Bestuursovereenkomst LoO tot een maximum van € 4 mln, waarbij de

financiële dekking reeds is meegenomen in besluitpunten 2a en 2b, onder de voorwaarden

dat:

i. WbR Holding B.V. daarom verzoekt; en

ii. een gelijk bedrag aan overbruggingssteun wordt verleend door de gemeente

Rotterdam; en

iii. voor zover dit verenigbaar is met het verlenen van de-minimissteun; en

iv. uiterlijk ter gelegenheid van de Final Investment Decision (FID) wordt terugbetaald.

d) Het omzetten van de eerder aan WbR verleende incidentele subsidie (in de vorm van een

lening) ad € 0,7 mln. in een storting van agio op de aandelen in het kapitaal van WbR Holding

B.V. en het kwijtschelden van de reeds verschenen rente op het moment van omzetting.

e) het ophogen van de risicoreservering Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. met maximaal

€ 12,05 mln.

f) het ten laste van de algemene reserve brengen van de incidentele lasten (rentelasten en

risicoreservering) groot maximaal € 17,45 mln.
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g) het ten laste van de algemene middelen brengen van de structurele rentelasten groot

maximaal € 870 000,- per jaar (op basis van de uitgangspunten van de meerjarenbegroting

2019).

h) het aanwenden van het voorwaardelijk reeds bij de begroting 2018 aan

Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. ter beschikking gestelde extra vermogen groot €

25 mln. via Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

3. Te bekrachtigen de geheimhouding die Gedeputeerde Staten hebben opgelegd aan Provinciale Staten

op de bijlagen bij dit voorstel conform artikel 25, derde lid, van de Provinciewet.

Amendement 657 Koning (PvdA) “warmtenet in publieke handen"

Indieners: Koning, J.H., Klumpes, R., Stoop, S.,Ludema, M.W., Rijnberk, A. Th van, Haan, M.A.C. de, Hoogendam, F.J.

 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

 

Besluiten:

Onder vernummering van het derde besluitpunt tot het vierde besluitpunt, wordt een nieuw besluitpunt 3

ingevoegd, luidende:

 

3. a. De lnvesteringsstrategie van het Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. aan te vullen met de volgende

voorwaarde, toe te voegen op pagina 18, als derde alinea onder de kop "Participaties":

"ln geval van de verkoop van alle of een deel van de aandelen in het warmtetransportbedrijf, zal WPF die

aandelen eerst aanbieden aan de provincie Zuid-Holland, opdat Provinciale Staten het belang van het

warmtetransportsysteem in publieke handen kunnen meewegen." en

  

b. Gedeputeerde Staten op te dragen een geconsolideerde versie van de lnvesteringsstrategie vast te stellen en

aan Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. en via haar aan WPF ter beschikking te stellen.


