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Bewaarovereenkomst
    

PARTIJEN,

1. de provincie Zuid-Holland, gevestigd aan het Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den
Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Smit, commissaris van de
koning, hierna te noemen “de Provincie”,

en

2. de naamloze vennootschap Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland
N.V., gevestigd aan het Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur H. Driesse, hierna te noemen “Proav”,

 

OVERWEGEN:

 

A. de Provincie is enig aandeelhouder van Proav. Het statutaire doel van Proav is het
beheren van een afvalberging, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Proav heeft daartoe een terrein in eigendom,
waarop een afvalberging is gerealiseerd, de Derde Merwedehaven, te Dordrecht;

B. Proav heeft op 21 december 2000 een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten met
IGAT B.V., later geheten Derde Merwedehaven B.V., verder “DMH”, op basis waarvan
DMH de afvalberging van Proav huurde en exploiteerde. Op basis van deze
overeenkomst is DMH verplicht om € 2.395.959,54 exclusief omzetbelasting per jaar te
betalen aan Proav tot de eindafdichting en inrichting van de afvalberging als
recreatiegebied in 2017;

C. Proav en DMH hebben op 3 december 2010 afspraken gemaakt over eerdere sluiting
van de  afvalberging. De afvalberging is medio 2013 gesloten en sindsdien zijn Proav
en DMH bezig met de eindafdichting en inrichting tot recreatiegebied. De kosten
worden gedragen door DMH. Nadat de eindafdichting en inrichting tot recreatiegebied
is gerealiseerd, zal het gebied in gebruik worden gegeven aan de gemeente Dordrecht
voor € 1,- per jaar;

D. Proav heeft een bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten, verder ‘de BNG’.
Het saldo op deze bankrekening bedraagt op dit moment € 3.471.341,92;

E. de BNG hanteert een rente van 0% op tegoeden tot € 2.500.000,-; voor hogere
bedragen wordt rente in rekening gebracht bij de rekeninghouder;

F. Partijen maken afspraken om te bewerkstelligen dat het door Proav op haar
bankrekening bij de BNG aangehouden tegoed niet meer bedraagt dan € 2.499.999,-;
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EN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

 

1. Definities

 a. Overeenkomst deze Bewaarovereenkomst;

 b. Regelgeving de op de Provincie toepasselijke wet- en regelgeving
op het gebied van financiering decentrale overheden;

 c. Bedrag  een bedrag groot € 1.500.000,00, eigendom van
Proav;

 d. Bewaren c.q. Bewaring het beheren en behouden van het Bedrag;

 

2. Onderwerp van de Overeenkomst

 1. Proav verklaart in bewaring te hebben gegeven, gelijk de Provincie verklaart in
bewaring te hebben aanvaard en ontvangen, het Bedrag.

 2. de Provincie verbindt zich het Bedrag als een goed bewaarder te zullen bewaren,
in overeenstemming met de Regelgeving.

 3. Proav maakt het Bedrag over op bankrekening nummer NL61BNGH0285010573
ten name van de Provincie, onder vermelding van “Bewaarovereenkomst Proav”.   

 4. Proav kan additionele bedragen onder de Overeenkomst brengen door deze over
te maken op de in het derde lid omschreven wijze. De Provincie geeft na
ontvangst een verklaring van ontvangst af aan Proav. Additionele bedragen gaan
vanaf het moment van ontvangst door de provincie deel uitmaken van het Bedrag.  

 

3. Eigendom  

 1. Het Bedrag blijft eigendom van Proav, die daarover te allen tijde geheel of
gedeeltelijk kan beschikken.

 2. Het staat de Provincie niet vrij op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het
Bedrag te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proav.  

 3. Proav geeft toestemming om alle (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn
op grond van de Regelgeving.

 

4. Rente en kosten

 1. De Provincie is geen rente verschuldigd aan Proav over het Bedrag.

 2. Proav is geen bewaarloon verschuldigd aan de Provincie voor de Bewaring.

 3. Alle kosten, hoe ook genaamd, voortvloeiende uit of in verband met de Bewaring
komen uitsluitend ten laste van Proav.  
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5. Opeisbaarheid en betaling

 1. De Provincie verbindt zich het Bedrag of het door Proav verlangde gedeelte
daarvan op eerste aanvraag terug te geven.

 2. Teruggave als bedoeld in het eerste lid gebeurt door overmaken van het Bedrag of
het door Proav verlangde gedeelte daarvan op een door Proav aangewezen
bankrekening.

 

6. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst vangt aan de dag na ondertekening van de Overeenkomst door
Partijen.  

 2. De Overeenkomst eindigt op de dag dat de Provincie het Bedrag in zijn geheel
heeft teruggegeven aan Proav.

 

7. Wijzigen van de Overeenkomst

 Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds wijzigen. Wijzigingen worden vastgelegd
in een door Partijen ondertekende, aanvullende Overeenkomst.

 

8. Overige bepalingen

 1. Partijen hebben niet het recht (een deel van) hun rechten en verplichtingen op
grond van de Overeenkomst over te dragen aan een Derde, tenzij de andere Partij
daarmee instemt.

 2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de Overeenkomst.

 

9. Toepasselijk recht

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst.

 2. Op de Overeenkomst zijn geen algemene leveringsvoorwaarden of andere
algemene voorwaarden van wie, in welke vorm of onder welke benaming ook, van
toepassing.

 

10. Geschillen

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst
worden voorgelegd aan een door Partijen gezamenlijk aan te wijzen mediator,
tenzij Partijen gezamenlijk afzien van mediation. De kosten van de mediation
worden gelijkelijk verdeeld over Partijen.

 2. In het geval mediation niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden
voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag,

Provincie Zuid-Holland  Proav Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-

Holland N.V.

namens deze:   

 

 

 

 

J. Smit 

Commissaris van de Koning 

 

 namens deze:  

H. Driesse,  

Procuratiehouder Proav N.V.


