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Onderwerp

Stand van zaken garantiestelling AWZI Nieuwe
Waterweg

Geachte Statenleden,

Op 12 oktober 2020 hebben wij u geïnformeerd over het voornemen om een garantiestelling te
verlenen ten behoeve van het project collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg. De
garantiestelling vormde een onderdeel van het op 12 oktober 2020 door ons aangegane
bestuurlijk convenant met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de
Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A.. Het streven was om de garantieverlening middels een
begrotingssubsidie voor 1 januari 2021 aan u ter instemming voor te leggen.

Randvoorwaarde in het bestuurlijk convenant was dat de door de provincie te verstrekken
garantie voldoet aan de geldende EU-regels op het gebied van staatssteun. Om hier duidelijkheid
over te verschaffen hebben Zanders Treasury, Risk and Finance en Akd advocaten op verzoek
van ons een advies opgesteld, waarin aanbevelingen zijn opgenomen waarbinnen
garantieverlening mogelijk is zonder strijdigheid met het geldende staatssteunrecht.

Concreet betekent dit dat de voor de door ons te verstrekken garantie met een maximum van

€ 1.866.341,00 een premie van 3,8% in rekening zal worden gebracht.

Op advies van

Zanders/Akd zal de te verstrekken garantie worden verleend aan het Hoogheemraadschap van
Delfland, waarna het Hoogheemraadschap van Delfland de aan de garantie verbonden kosten
voor 100% zal moeten doorbelasten aan de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. In
bijgaande brief aan het Hoogheemraadschap wordt één en ander nader toegelicht.

Op 25 mei 2021 heeft het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland u geïnformeerd
over de stand van zaken rond het project en in het bijzonder het vraagstuk van bromaatvorming
door het gebruik van ozon als reinigingstechniek bij het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater. In aanvulling op deze brief kunnen wij u melden dat het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat het RIVM deze zomer een advies voor een
milieukwaliteitsnorm voor bromaat zal publiceren. De minister zal na de zomer de
milieukwaliteitsnorm vaststellen, waarna Rijkswaterstaat een emissienorm zal afleiden.
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Mocht het besluit van de minister leiden tot normstelling waaraan binnen de technischeconomische randvoorwaarden van de businesscase niet valt te voldoen, dan zal het project niet
kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft als gevolg dat de bij de Waterzuiveringscoöperatie
Westland U.A. aangesloten tuinders op dat moment de directe verantwoordelijkheid hebben om
op een andere wijze aan de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer te voldoen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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