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collectieve Tuinbouw Waterzuivering De
Vlot

Geachte heer Lock,
Op 12 september 2016 heeft u - als vertegenwoordigend rechtspersoon, de Stichting Verbetering
Oppervlaktewater Westland (SVWO) I Vereniging CAD Raaphorst Tiend-Lange Stucken-Waalblok,
namens de coöperatie in oprichting “TWZ De Vlot” - aan de gemeente verzocht om garant te
staan voor door de coöperatie i.o. aan te trekken financiering benodigd voor de realisatie van een
collectieve waterzuivering.
Hierover hebben wij met u constructief overleg gevoerd. Dit binnen de gehele samenwerking van
LTO, Delfland, uw vereniging en de gemeente.
Het doet ons genoegen u mede te delen dat wij als college op 6 december 2016 positief hebben
besloten op uw steunaanvraag. Dit betekent dat wij garant zullen staan voor de rente- en aflosverplichtingen uit hoofde van de door de coöperatie bij een in Nederland gevestigde bankinstel
ling aan te trekken lening ad í 704.000. Het besluit is genomen onder de opschortende voorwaar
de dat de coöperatie wordt opgericht en ingeschreven in het handelsregister. Aan de garantstel
ling (akte van borgtocht) verbinden wij de volgende voorwaarden:
1)

De garantstelling wordt verstrekt onder de voorwaarde dat door de coöperatie aan de ge
meente een recht van hypotheek wordt verleend tegelijkertijd met de levering van het per
ceel grond (kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenzande sectie I, nummer 4159 ged.)
waarop de waterzuiveringsinstallatie zal worden gebouwd. Door natrekking zal het recht
van hypotheek komen te rusten op de grond met de daarop te realiseren opstallen.

2)

In de leveringsovereenkomst tussen de leden en de coöperatie wordt vastgelegd dat zij
pro-rato aansprakelijk zijn voor de gemeentegarantie e.e.a. conform de tekst van het arti
kel dat als bijlage bij deze brief is gevoegd (bijlage).

3)

De coöperatie zal op eerste verzoek medewerking verlenen aan het vestigen c.q. verlenen
van de zakelijke- en verbintenisrechtelijke zekerheid zoals genoemd onder 1) en 2). Indien
de coöperatie niet aan de onder 1) en 2) genoemde verplichtingen voldoet, zal de garant
stelling worden ingetrokken, dan wel op nihil worden gesteld.

4)

De totale investeringskosten bedragen 6 880.000, welk bedrag wordt gefinancierd door
enerzijds een lening bij een in Nederland gevestigde bankinstelling ad C 704.000 en an-
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derzijds door leningen verstrekt door de leden van de coöperatie. De gemeente stelt zich
garant voor het deel van de lening dat bij de bankinstelling wordt geleend, zijnde een be
drag van ë 704.000. De garantstelling bedraagt aldus 800Zo van de totale lening.
5)

De garantstelling ziet op een tijdsduur van maximaal 15 járen. De lening wordt in 15 jaar
geheel afgelost.

6)

Voor de garantstelling wordt een premie van 0,80Zo per jaar over de gemiddeld uitstaande
lening in rekening gebracht. Het verschil tussen de overeengekomen premie en de safeharbour premie voor een onderneming zonder kredietverleden I een startende onderneming
bedraagt 30Zo. Dit verschil in premie zal onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening
(AGVV 2014, Verordening EU nr. 651/2014, Pb EU L187,57ste jaargang, 26 juni 2014) als
investeringssteun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige Unienormen aan
de coöperatie worden verstrekt. Het bruto subsidie equivalent van de steun bedraagt

C 158.401. Wij zijn hierbij uitgegaan dat er per 1-7-2017 wordt afgelost. Het steunbedrag
blijft beneden de maximale steunintensiteit genoemd in artikel 37 lid 4 sub a AGVV (20oZo
van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen, te weten C 176.000

(200Zo van C 880.000).
7)

De zuiveringsinstallatie moet uiterlijk op 31 december 2017 in werking zijn. Indien deze
termijn niet wordt gehaald, wordt de maximale steunintensiteit ingevolge het bepaalde in
artikel 37 lid 4 sub b AGVV met 50Zo verlaagd, hetgeen gevolgen kan hebben voor de hoog
te van de premiestelling.

8)

De steun geschiedt met inachtneming van de materiële voorwaarden genoemd in artikel 37
AGVV 2014 en aan de procedurele voorwaarden zoals onder meer neergelegd in de artike
len 5 lid 2, 6 lid 2, 9, 11 en 12 AGVV 2014. Indien de Europese Commissie of nationale
rechter de steun onrechtmatig en/of onverenigbaar met de interne markt verklaart, zal de
gemeente verplicht zijn om de steun terug te vorderen. De coöperatie kan zich in deze niet
beroepen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en/of opgewekt vertrouwen.
De coöperatie houdt haar eigen verantwoordelijkheid. De coöperatie dient onverwijld ge
hoor te geven aan een verzoek tot terugvordering.

9)

Indien de Europese Commissie of nationale rechter de steun onrechtmatig en/of onvere
nigbaar met de interne markt verklaart, zal de gemeente verplicht zijn om de steun terug
te vorderen. De coöperatie kan zich in deze niet beroepen op de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur en/of opgewekt vertrouwen. De coöperatie houdt haar eigen verant
woordelijkheid. De coöperatie dient onverwijld gehoor te geven aan een verzoek tot terug
vordering.

10) Er wordt voldaan aan de standaard voorwaarden van de Beleidsregels garanties gemeente
Westland 2013.
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Alleen als wordt voldaan aan deze voorwaarden dan kan de garantstelling - door middel van het
opstellen van een akte van borgtocht tussen de coöperatie, de gemeente en de financierder worden verleend. Door ondertekening van deze brief stemt u in met de garantievoorwaarden.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland
de secretaris,

d^hu rgemeester,

van der Tak

Akkoord met de voorwaarden
Stichting Verbetering oppervlaktewater Westland

De heer P W. Lock
voorzitter
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Ter toelichting:
1.

Onderhavig artikel zal met ieder lid/tuinder worden afgesloten in de leveringsovereenkomst.
Dit is de overeenkomst die gesloten wordt met de leden/tuînders die afvalwater gaan
aanleveren aan de beoogde Coöperatie en waarin alle afspraken met betrekking tot deze
aanlevering van afvalwater komen te staan. Zonder een dergelijke overeenkomst is een
tuinder niet gerechtigd afvalwater aan te leveren bij de Coöperatie.

2.

In bovenstaand artikel worden de volgende definities gebruikt:"
a.

Tuinder: dat is het lid van de Coöperatie die afvalwater ter zuivering wenst aan te
bieden c.q. aanbiedt aan de Coöperatie;

b.

Coöperatie: de nog op te richten Coöperatie Waterzuivering De Vlot

Tekst van het in de leveringsovereenkomst op te nemen artikel:

Artikel xxx: Aansprakelijkheid voor gemeentegarantie
1.

Tuinder is er mee bekend dat de Coöperatie een financiering heeft afgesloten waarvoor de
Gemeente Westland een garantie heeft afgegeven. Op het moment dat de Gemeente
Westland aangesproken wordt voor deze garantie omdat de Coöperatie haar rente en/of
aflossingsverplichtingen van bedoelde financieringen niet tijdig kan nakomen, is de Tuinder
verplicht een hierna te melden bedrag als eenmalige extra bijdrage te betalen. Deze extra
bijdrage is uitsluitend verschuldigd indien en voorzover de Gemeente Westland uiterlijk
binnen drie maanden nadat zij als borg is aangesproken hiervan schriftelijk melding heeft
gemaakt bij de Coöperatie en de Coöperatie vervolgens binnen drie maanden na ontvangst
van deze mededeling deze extra bijdrage opeist bij de Tuinder, zulks met inachtneming van
het hierna in dit artikel bepaalde. De melding en/of de opeising dienen zodanig te
geschieden dat deze binnen gemelde termijnen door de betreffende Partij is ontvangen.
Indien de melding en/of de opeising als hiervoor in dit lid bedoeld niet tijdig hebben plaats
gevonden, vervalt het recht van de Coöperatie om de in dit lid bedoelde extra bijdrage bij de
Tuinder te vorderen en is de Tuinder derhalve deze extra bijdrage niet verschuldigd.

2.

Het bedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel welke de Tuinder extra moet bijdragen wordt
berekend op de volgende wijze: het totale bedrag waarvoor de Gemeente Westland als borg
is aangesproken, zulks met een maximum van het totale tekort van de rente en/of
aflossingen dat niet voldaan kan worden aan de financiers ten aanzien van financieringen
waarvoor de Gemeente Westland een garantie heeft af gegeven, wordt verdeeld over alle
leden van de Coöperatie pro rato het aantal vierkante meters teeltoppervlakte waarvoor de
individuele leden een overeenkomst met de Coöperatie zijn aangegaan, zulks met een
maximum van č 1.000,- (zegge: één duizend euro) per hectare. Het aldus door de Tuinder
verschuldigde zal op eerste verzoek van de Coöperatie terstond voldaan dienen te worden
aan de Coöperatie die alsdan verplicht is deze bijdrage uitsluitend en terstond te gebruiken
voor vergoeding aan de Gemeente Westland.

3.

De Coöperatie heeft te allen tijde het recht om alle rechten welke zij uit hoofde van
onderhavig artikel heeft c.q. verkrijgt ten opzichte van de Tuinder te cederen aan de
Gemeente Westland. Indien en zodra deze cessie heeft plaats gevonden zal de Coöperatie
hiervan melding doen aan de Tuinder, hetgeen onverlet laat dat de Gemeente Westland
tijdig de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding en opeising zal moeten blijven doen.

4.

De Coöperatie verplicht zich alle leden van de Coöperatie een gelijke verplichting als bedoeld
in dit artikel op te leggen en deze verplichting in stand te houden gedurende het
lidmaatschap van de betreffende leden.

