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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-710241802 DOS-2016-
0009329

Onderwerp

Aangaan bewaarovereenkomst met Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V.

Advies
1 . Aan te gaan de bewaarovereenkomst met Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-

Holland N.V. op basis waarvan de provincie liquide middelen van Provinciaal
Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V. in bewaring neemt.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Aangaan bewaarovereenkomst met
Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V..

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
1 . Bewaarovereenkomst Proav 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 oktober 2019 15 oktober 2019
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1 Toelichting voor het College

 

De provincie heeft in 1989 Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland N.V., verder ‘Proav’,

opgericht met als statutair doel het beheren van een afvalberging, alsmede al hetgeen met het

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Proav heeft in 1993 een stuk grond gekocht van de gemeente Dordrecht om daarop een

afvalberging in te richten. Met de gemeente Dordrecht is overeengekomen dat de exploitatie van

die afvalberging uiterlijk in 2017 wordt gestaakt, waarna het terrein wordt afgedekt en ingericht als

recreatieterrein. Vervolgens wordt het terrein in gebruik gegeven aan de gemeente voor een

bedrag van € 0, 45 per jaar. Na de afdichting valt het terrein onder de eeuwigdurende nazorg van

de provincie.

 

Proav heeft in 2000 de exploitatie van de afvalberging overgedragen aan IGAT B.V.. IGAT B.V.

heeft later haar naam veranderd in Derde Merwedehaven B.V., verder ‘DMH’. DMH betaalt

jaarlijks € 2.395.959,54 aan Proav tot aan de sluiting van de afvalberging. 

 

In 2010 heeft DMH aangegeven de exploitatie te willen staken in verband met verminderd aanbod

van afval. Proav en DMH zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om samen te komen

tot sluiting en afdichting van de afvalberging en inrichting tot recreatieterrein. Dit dient uiterlijk in

2023 te zijn gerealiseerd. De kosten van de afdichting worden betaald door DMH; de kosten van

de inrichting zijn in de loop der jaren bijeengebracht in de stichting Beheer Gelden Eindafwerking

Derde Merwedehaven. Hetgeen na de inrichting resteert zal aan DMH worden uitgekeerd, waarna

de stichting wordt opgeheven.    

 

Proav heeft vermogen opgebouwd, op dit moment € 3.451.876,86. Dit bedrag staat op een

bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten, verder ‘BNG’. BNG brengt (negatieve) rente

in rekening voor tegoeden vanaf € 2.500.000,00. Proav wil de kosten zoveel mogelijk beperken

en heeft de provincie gevraagd om mee te willen werken aan een pragmatische oplossing,

namelijk het in bewaring nemen van de overtollige liquide middelen van Proav door de provincie.

Op basis van deze overeenkomst bewaart de provincie tijdelijk een bedrag van € 1 .500.000,00

voor Proav, die daar als enige over kan beschikken. Rente en bewaarkosten worden tegen elkaar

weggestreept.  Het in bewaring genomen bedrag kan dan samen met de provinciale overtollige

liquide middelen bij de schatkist worden ondergebracht totdat Proav die middelen nodig heeft.

Teneinde dit op juiste wijze in de jaarrekeningen te kunnen verwerken is van belang dat de

bewaarovereenkomst voor het einde van 2019 wordt gesloten.

Financieel en fiscaal kader

· BTW: n.v.t.

· Programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend

· Financiële risico’s: het tijdelijk in bewaring nemen van de overtollige liquide middelen van

Proav heeft geen financiële gevolgen voor de provincie.
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Juridisch kader

Basis voor de overeenkomst is Boek 7, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek, getiteld

“Bewaarneming”. 

 

Door het in bewaring nemen wordt voldaan aan de voorschriften van artikel 2, eerste lid, van de

Wet financiering decentrale overheden en de artikelen 3 en 4 van de Regeling schatkistbankieren

decentrale overheden.

 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. De CdK zal de overeenkomst namens de

provincie ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t.

 

3 Proces

 

De overeenkomst wordt aangegaan door de provincie en Proav. De accountant van de provincie

heeft met deze oplossing ingestemd.

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

Verdere bekendmaking is niet nodig.


