Statenvoorstel

'?iliHorrexo

Vergaderdatum GS: 7 juni 2018
Portefeuillehouder: Baljeu, J.N.
Uiterlijke beslistermijn: 27 juni 2018
Behandeld ambtenaar : mw P. Dahm
E-mailadres: p.dahm@pzh.nl
Telefoonnummer: 070 - 441 63 17
Documentnummer'. PZH-2018-651

91

4032

(DOS-20r 6-00093287)
Onderwerp

Verlenging subsidie (in de vorm van een lening) aan
Warmtebedrijf Holding B.V.

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om instemming met verlenging
van de in februari 2018 verstrekte subsidie in de vorm van een lening aan Warmtebedrijf Holding
B.V.

lnhoud
Het college van Gedeputeerde Staten heeft eind december 2017 met instemming van Provinciale
Staten haar aandelen in WBR lnfra N.V. omgezet in aandelen in Warmtebedrijf Holding B.V.,
verder te noemen WBR. ln dat kader is een aandeelhoudersovereenkomst gesloten met de
medeaandeelhouder, gemeente Rotterdam, op basis waaryan alle belangrijke beslissingen met
betrekking tot WBR gezamenlijk en unaniem moeten worden genomen. De provincie houdt voor
de goede orde 2,5o/o van de aandelen in WBR en Rotterdam de rest.
Op 23 februarijl. heeft het college van Gedeputeerde Staten een besluit genomen over het
verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening aan Warmtebedrijf Holding 8.V., verder:

WBR (PZH-2018-638722379 (DOS-2016-00093287) inzake Doorontwikkeling Warmtebedrijf
Holding B.V.). Aanleiding was een verzoek van WBR aan haar beide aandeelhouders om te
voorzien in een liquiditeitsbehoeft, in afwachting van herkapitalisatie. Bij brief van 3 april 2018
heeft het college Provinciale Staten hierover geïnformeerd.
Met de gemeente Rotterdam zijn de mogelijkheden verkend; uiteindelijk is besloten dat de
provincie een subsidie in de vorm van een lening zou verstrekken groot € 700.000, tegen een
rentepercentage van 4o/o, af te lossen per uiterlijk 1 september 2018. Omdat op dat moment een
subsidieregeling ontbrak en het vanwege het tijdsaspect niet mogelijk was een voorstel voor het
verlenen van een incidentele subsidie aan Provinciale Staten voor te leggen, is geanticipeerd op
een nog op te stellen en vast te stellen provinciale subsidieregeling, waarmee in geval van
calamiteiten op korte termijn tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen voor verbonden
partijen.
De subsidie in de vorm van een lening was bedoeld om de periode te overbruggen die nodig was
om te komen tot herkapitalisatie. Naar het zich laat aanzien is de periode tot l september 2018 te
kort om te komen tot herkapitalisatie. Dit is onder andere te wijten aan de
gemeenteraadsverkiezingen en daaropvolgende collegevorming. Om die reden verwacht het
college binnenkort een verzoek van WBR en de medeaandeelhouder om bovengenoemde
periode te verlengen. Om te zorgen dat daarop adequaat kan worden gereageerd, ook als dat
verzoek tijdens het zomerreces zou worden gedaan, wordt u daarom voorgesteld om hiermee bij
voorbaat in te stemmen, uiteraard onder het voorbehoud dat WBR daadwerkelijk een verzoek tot
verlenging doet.
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Met Provinciale Staten is afgesproken dat vervolgstappen ten aanzien van deze lening vooraf met
hen worden besproken (voorhangprocedure). ln dat kader wordt u om instemming gevraagd met
het verlengen van de subsidie (in de vorm van een lening), indien WBR daarom verzoekt. Mocht
dat verzoek inderdaad worden gedaan, dan zullen GS een besluit nemen met inachtneming van
uw besluit.
Fi nanciële

conseque nties
De subsidie in de vorm van een lening is verstrekt met een rentepercentage van 4%, wat een
positief effect zal hebben op het treasuryresultaat van de provincie. Verlenging van de subsidie
(in de vorm van een lening) geschiedt op gelijke voonruaarden. Het totale bedrag aan staatssteun
wordt dan ongeveer € 43.000,00.
Bij het verstrekken van een subsidie in de vorm van een lenlng bestaat altijd de kans dat deze
geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) wordt terugbetaald.
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Ontwerp-Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 juni 2018, met het besluitnummer PZH2018-651 914032;

Besluiten:
ln te stemmen met verlenging van de subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf
Holding B.V. met maximaal zes maanden onder overigens gelijkblijvende voon¡vaarden, indien
daar door WBR om wordt gevraagd.

Den Haag, 27 juni2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier

voorzitter

Statenvoorstel - Verlenging subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V

Pagina 3 van

Bllfegenr

Eam"Hcqg Tû;¡n¡gfie

edser{.þÞrdËä.!&n,ssfi AsS

w

fisL

dhs.rftM.üJL Kößk

r$nþr¡æweþl'.Vç&nruirrcefuUß.[ùdgsamrø¡¡:qcf,kMønlãfuiffid$tt*jld.t*gaV,

.

.tl|Iñe'S$dri

