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Garantiestelling collectieve zuivering AWZI Nieuwe 

Waterweg

 

Geacht college,  

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 12 oktober 2020 zijn wij met uw college, de gemeente Westland en de Waterzuiverings-

coöperatie Westland U.A. een bestuurlijk convenant aangegaan met betrekking tot realisatie van

de collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg. In het convenant is opgenomen dat wij een

garantiestelling zullen afgeven tot een maximum van € 1.866.341,00 onder de randvoorwaarden

dat is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving in het bijzonder op het terrein van

staatssteun. 

In opdracht van ons en onder begeleiding van de ambtelijke projectgroep waarin ook het

Hoogheemraadschap participeert is door Zanders Treasury, Risk and Finance en Akd advocaten

een advies opgesteld hoe in deze casuïstiek met het geldende staatssteunrecht moet worden

omgegaan. Dit advies is op 21 mei 2021 opgeleverd en op 31 mei 2020 in het bestuurlijk overleg

over de AWZI Nieuwe Waterweg besproken. 

Samenvattend betekent het advies dat:

- Garantiestelling door ons, en door de gemeente Westland, mogelijk is mits aan de

garantiestelling een marktconforme premie van 3,8% wordt verbonden, met als

grondslag uitstaande restant hoofdsom lening aanvang jaar -/- raming totale restwaarde

installaties.

- De totale garantiestelling niet meer mag bedragen dan 80% van de hoofdsom. 

- De kosten van garantiestelling dienen door u voor 100% te worden doorberekend aan de

Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. als onderdeel van de door u te berekenen

integrale kosten van dienstverlening.

- Bij eventuele beëindiging van de levering aan de Waterzuiveringscoöperatie Westland

U.A. allereerst alternatieve aanwendingsmogelijkheden van de installaties zullen worden

onderzocht voordat de garantstelling door ons en de gemeente wordt aangesproken.
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In het advies, wat al in uw bezit is, wordt bovenstaande nader toegelicht en uitgewerkt. 

In de in het advies opgenomen financieringsconstructie vormt u de partij die de garantiestelling bij

ons dient aan te vragen. Wij verzoeken u dan ook om de aanvraag voor garantiestelling, die via

een begrotingssubsidie aan u zal worden verleend, bij ons in te dienen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


