
Raadsvoorstel 

Registratienummer: RV012.0307 Portefeuillehouder: J.K. Visser 

Van afdeling: 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Havendienst 

Martin Bosch 
06-143 88 221 
m.bosch@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Inbrengovereenkomst tussen gemeente Den 

Helder en NV Port of Den Helder versie 9 
oktober 2012 

• Samenvatting MTBS versie 19 oktober 2012 

Onderwerp: Inbreng onderneming NV Port of Den Helder 

Gevraagd besluit: 
1. Op grond van artikel 160, lid 2, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders (B&W) te 

berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen: 

a. de uitvoering van het voorgenomen besluit van het college tot het inbrengen van de 
onderneming in de Naamloze Vennootschap Port of Den Helder i.o. op de grondslag van de 
inbrengovereenkomst tussen de gemeente Den Helder en NV Port of Den Helder, versie 9 
oktober 2012; 

b. Het beschikbaar stellen van een garantstelling voor de inbreng van de materiële vaste activa tot 
een bedrag van € 11 miljoen; 

c. Het beschikbaar stellen van een garantstelling voor de financieringsbehoefte die in het jaar 
2013 ontstaat ten bedrage van € 4,2 miljoen; 

Of 

Op grond van artikel 160, lid 2 het college te berichten dat de raad de volgende wensen en/of 
bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft 

2. De navolgende reserves en voorzieningen in te brengen in NV Port of Den Helder. 
a. Onderhoudsvoorziening Havenbeheersplan; 
b. Onderhoudsvoorziening boot Havendienst; 
c. Egalisatiereserve ISPS; 
d. Egalisatiereserve Nieuwediepkade; 
e. Reserve Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein RHB. 

Publiekssamenvatting 
In juli 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot oprichting van NV Port of Den Helder. Deze vennootschap kan 
alleen als havenbedrijf functioneren na inbreng van vastgoed, gronden, menskracht en contracten, kort: "de 
onderneming wordt ingebracht". Ook heeft de NV een financiële garantiestelling van de gemeente nodig 
gedurende de eerste jaren. Al deze gegevens zijn becijferd en de gemeenteraad neemt hier een besluit over. 
Na dit besluit kan de onderneming worden ingebracht in NV Port of Den Helderen kan het als verzelfstandigd 
havenbedrijf van start. 
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Inleiding 
In de vergadering van 9 juli 2012 gaf de gemeenteraad groen licht voor de oprichting van de NV Port of Den 
Helder. De ambitie is telkens geweest de NV per 1 januari 2013 operationeel te laten zijn. Uitgangspunt voor de 
ambitie de haven van Den Helder te verzelfstandigen vormen de adviezen van Deetman en Mans: 

1) Kies voor het realiseren van de economische potenties van de haven van Den Helder, zoals beschreven in 
het rapport en zoek daarvoor een sterke en gezaghebbende partner 

2) Het kiezen geldt voor alle betrokken publieke partijen: rijk, provincie, gemeente en buurgemeenten. 
Stroomlijn het beleid en voeg de daad bij het woord. 

3) Maak de herstructurering en de uitbouw van de haven tot absoluut speerpunt van beleid 
6) Zet in op de verdere ontwikkeling van kennisconcentratie rondom het maritieme cluster en bouw de 

innovatiekracht rondom de offshore verder uit. 

De transformatie naar een verzelfstandigd havenbedrijf leidt tot een veelheid van overdrachten van vastgoed, 
exploitaties, menskracht en overeenkomsten. Algemene uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden zijn: 

1) Alles wat de gemeente Den Helder inbrengt blijft in een 100% dochter. De risico's en benefits blijven in 
principe van de gemeente, zij het onder een ander regime (dat van de vennootschap onder leiding van 
een directie en Raad van Toezicht). Winsten kunnen via een besluit tot winstuitkering door de AVA 
(B&W) tot de gemeente komen. 

2) Uitgangspunt is dat een havenbedrijf met eenduidige leiding en winstoogmerk veel beter op de 
(internationale) markt van de haven is toegerust dan de politiekambtelijke organisatie. Dit blijkt uit 
verzelfstandigingsprocessen die ons zijn voorgegaan (o.a. Rotterdam, Zeeland) en wordt ook door alle 
externe partijen in de haven (Koninklijke Marine, havenbedrijfsleven) geventileerd. 

3) De verzelfstandiging van de haven is een noodzaak om maximaal het hoofd te bieden aan de dreiging 
van krimp in dit gebied, zoals geadviseerd door de heren Deetman en Mans. 

Om de inbreng van de onderneming in NV Port of Den Helder te realiseren is het nodig dat de gemeenteraad 
van Den Helder een aantal besluiten neemt. Deze besluiten werden al aangekondigd in het raadsvoorstel van 9 
juli, en hangen samen met "de inbreng van de onderneming", met name de inbreng van vastgoed en 
voorzieningen en het geven van een garantiestelling. De financiële basis van de besluiten wordt gevormd door 
een geactualiseerd financieel beeld, opgesteld door het adviesbureau MTBS. Op basis van dit advies is een 
raadsvoorstel geformuleerd ten aanzien van de inbrengovereenkomst, garantstellingen, budgetneutraliteit en 
voorzieningen. 

Voor een belangrijk deel wordt de inbreng van de onderneming vastgelegd in de "Inbrengovereenkomst tussen 
de gemeente Den Helder en NV Port of Den Helder versie 9 oktober 2012". Het college legt deze overeenkomst 
aan de gemeenteraad voor in een wensen- en bedenkingenprocedure op grond van artikel 160, lid 2, 
Gemeentewet. 

Concrete stappen 
Inmiddels zijn commissarissen benoemd, is de kwartiermaker benoemd tot directeur a.i. en is de NV Port of Den 
Helder opgericht tijdens de offshore beurs op 23 oktober in Amsterdam. De Raad van commissarissen zal een 
voordracht doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de definitieve invulling van de 
directiefunctie. Onder aansturing van de Raad van Commissarissen wordt inmiddels vorm gegeven aan een 
eerste businessplan. 

Alle concrete vorderingen vinden plaats in het perspectief van de haven NV, zoals de aanleg van de nieuwe 
multipurpose visserijkade, de ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein RHB en de 
samenwerking met de Koninklijke Marine. Er is interesse in de markt om naar Den Helder te komen. Er wordt in 
de haven een positieve dynamiek ervaren. 

Financiën 
De inbreng van vastgoed en activiteiten heeft een financiële kant. Al bij het raadsvoorstel op 9 juli j l . werd 
verwezen naar de financiële verkenning door MTBS, die een positieve business case liet zien. De verdere 
detailuitwerking van vastgoed en overeenkomsten, en een actuele verkenning van de onderhoudssituatie van 
het vastgoed maken dat het financiële overzicht nu nauwkeuriger bepaald kan worden dan destijds voor de 
vakantie. MTBS is gevraagd al deze aspecten op hun financiële merites te beschouwen en uit te werken in een 
financieel kader dat de grondslag voor de begroting en balans van NV Port of Den Helder zal vormen. 

Exploitatie 
Bij de verzelfstandiging van de haven draagt de gemeente, naast de in te brengen activa en passiva, ook de 
exploitatie van de haven over. Dat betekent dat na de verzelfstandiging een positief resultaat op het geheel van 
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de over te dragen havenactiviteiten (het totaal van de exploitatie van de haven zoals in de gemeentebegroting 
onder product Exploitatie en beheer haven) en het saldo van de exploitatie van Oostoever) bij de haven zal 
worden verantwoord in plaats van in de gemeentebegroting en -rekening. 

Op hoofdlijnen is het financiële beeld dat PoDH in de periode 2014-2021 gezonde resultaten zal behalen. De 
haven- en onroerend goedactiviteiten die nu binnen de gemeente Den Helder plaats vinden hebben (per saldo) 
een positieve opbrengst van ca. € 300.000. Het resultaat van NV Port of Den Helder is voldoende om de 
gemeente Den Helder te compenseren met een dividend van gelijke hoogte. Daarmee wordt invulling gegeven 
aan het uitgangspunt van budgetneutraliteit van het verzelfstandigingsproces. Het restant (de winst hoger dan 
het dividend) wordt benut om de solvabiliteit tot een niveau te laten groeien dat de NV commercieel krediet aan 
kan trekken op de markt. 

Dividend kan pas uitgekeerd worden als de winst van de vennootschap is bepaald. Dit betekent dat het dividend 
op basis van het resultaat 2013 pas in 2014 uitgekeerd kan worden. 

Inbreng activa en passiva 
De inbreng van de activa en passiva (bezittingen en schulden) door de gemeente wordt op basis van de 
boekwaarde bepaald. Uit de financiële analyse van MTBS blijkt dat het gerechtvaardigd is de 
ondernemingswaarde 4 min. hoger te stellen dan de boekwaarden. De toegepaste methodiek leidt er toe dat de 
solvabiliteit van de onderneming toeneemt. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden om extern krediet aan te 
trekken. Deze waardestijging wordt in de balans toegeschreven aan grondwaarden. 

Grondexploitatie 

De grondexploitatie Kooypunt wordt ingebracht. De grondexploitatie wordt ingebracht in het havenbedrijf tegen 
boekwaarde. De contante waarde van het exploitatieresultaat wordt momenteel ingeschat op € 1,6 min. 
(peildatum 1 januari 2013), uitkeerbaar in 2025. Het is de bedoeling dat de baten ten goede komen aan de 
gemeente, via het uitkeren van dividend in dat jaar. 

Nieuwe gebiedsontwikkelingen 
Momenteel wordt binnen het programma Gebiedsontwikkeling Haven Den Helder gewerkt aan diverse nieuwe 
ontwikkelingen. Het gaat om de terreinen Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB), Buitenveld en de 
Rijkswaterstaatlocatie. Op dit moment zijn deze ontwikkelingen nog niet ver genoeg gevorderd om een 
betrouwbaar financieel beeld te presenteren. Zodra het (financiële) beeld uitgekristalliseerd is zal de nv 
(financiële) keuzes maken en indien nodig uw gemeenteraad verzoeken om de de nv te ondersteunen in de 
ontwikkeling van deze nieuwe haventerreinen. 

Reserves/voorzieningen 
De volgende voorzieningen horen bij de haven en worden in de NV ingebracht: 

Voorziening € ( x 1000) 
Onderhoudsvoorziening Havenbeheersplan 2.293 
Onderhoudsvoorziening boot Havendienst 7 
Egalisatiereserve ISPS 0 
Egalisatiereserve Nieuwediepkade 4.258 
Reserve RHB 2.600 

TOTAAL 9.158 

Kredietfaciliteiten 
Met de inbreng van de materiële vaste activa is na saldering met de daarop betrekking hebbende reserves en 
voorzieningen een financieringsbehoefte van ca. € 11 miljoen gemoeid. Vanwege investeringen ontstaat in 2013 
een nieuwe financieringsbehoefte van ca. € 4,2 miljoen. De gemeente zal voor deze initiële 
financieringsbehoefte garantstellingen ter beschikking stellen. Deze worden zoals gebruikelijk betrokken bij de 
bepaling van het weerstandsvermogen. 

Vastgoed 
Bij eerdere besluitvorming in het college van B&W en de gemeenteraad zijn de gebieden bepaald welke 
ingebracht worden in de NV. Op basis van deze besluitvorming worden de gemeentelijke eigendommen binnen 
deze gebieden tot op kadastraal niveau benoemd. Deze kadastrale percelen worden aan de 
inbrengovereenkomst gehecht en per 1 januari notarieel overgedragen aan NV Port of Den Helder. 
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Fiscaal 
Naamloze vennootschappen zijn in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op grond van 
haar status als overheidsvennootschap heeft PoDH een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting verkregen. 
De Ook de inbrengtransactie is in beginsel onderworpen aan de heffing van overdrachtbelasting. Hiervoor werd 
eveneens een vrijstelling verkregen. 

Risico's 
De (privaatrechtelijke) aansturing van de haven wordt in handen gegeven van de NV Port of Den Helder. Het 
risico voor de gemeente beperkt zich in financiële zin tot de inbreng in de onderneming. Bij een dreigend 
faillissement of andere nood zullen echter overwegingen bij de gemeente zijn om de haven te steunen. De 
gemeente is in principe vrij die steun al dan niet te geven. In het geval de NV failliet gaat, dan blijven de 
gronden in handen van de gemeente Den Helder door een constructie waarbij het bloot eigendom van de 
gronden bij de gemeente blijft. 

Onderhoud haven 
Het onderhoud van de werken in de haven is recent uitvoerig en grondig geïnspecteerd. Bij deze inspectie bleek 
dat er corrosie opgetreden was bij de paleiskade. Dit probleem kan opgelost worden door het aanbrengen van 
een coating (kosten €1 ,5 min.). Extra baggerwerken bleken nodig voor een bedrag van € 5,5 min. Bij de 
oostoeverbrug werd een onderhoudprobleem van € 0,55 min geconstateerd. Binnen het financieel beeld van de 
NV kunnen ook deze lasten voor onderhoud meerjarig worden opgevangen. 

Personele aspecten 
Voor de overdracht van personeelsleden is een algemene set arbeidsvoorwaarden opgesteld. Op individueel 
niveau wordt maatwerk gemaakt. Uitgangspunt is dat het personeel 'neutraal' overgaat, d.w.z. dat hun 
personeelsrechten voor en na de verzelfstandiging vergelijkbaar zijn. De pensioenen van de medewerkers 
worden ook binnen Port of Den Helder ondergebracht bij ABP. Tot op heden vinden de gesprekken met 
medewerkers in goede harmonie plaats en is het beeld dat de medewerkers in goed overleg herplaatst zullen 
worden. Als op het personeelsdossier niet tijdig overeenstemming bereikt wordt (hetgeen wij niet verwachten), 
dan kunnen de medewerkers per 1 januari (tijdelijk) worden gedetacheerd vanuit gemeentedienst, tot het 
moment dat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden (terugvalscenario). 

Overeenkomsten 
Alle huur- erfpacht en zakelijke overeenkomsten die de gemeente heeft gesloten in verband met de haven 
worden overgedragen aan NV Port of Den Helder. Met alle partijen is contact gelegd opdat zij op de hoogte zijn 
van de nieuwe situatie. Zo nodig zullen nieuwe contracten worden opgesteld. 

Verdere procedure 
De inbrengovereenkomst zal notarieel passeren bij de Notaris op of rond 1 januari 2013. Het college zal de 
garantstelling vastleggen in een contract met de NV Port of Den Helder. NV Port of Den Helder kan vervolgens 
vreemd vermogen aantrekken. Dit alles is nodig om Port of Den Helder per 1 januari operationeel te laten zijn. 

Argumenten 
Door het verzelfstandigen van het Havenbedrijf ontstaat een slagvaardige gebiedsautoriteit met als eenduidige 
missie de economische havencluster te stimuleren en aan te jagen. Dit hoofdpunt is in diverse facetten in dit 
raadsvoorstel uitgewerkt. 

Maatschappelijk draagvlak 
Vanuit het havenbedrijfsleven, de Koninklijke Marine en hogere overheden wordt het vormen van een 
zelfstandig Havenbedrijf onderschreven en aangemoedigd (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de taskforce 
medegebruik defensie en onze contacten met het bedrijfsleven — in het bijzonder ook met de HSV). 

Financiële consequenties 
Wij hebben van het gespecialiseerde bureau MTBS een rapportage ontvangen over de geactualiseerde 
business case van NV Port of Den Helder. MTBS concludeert dat er voldoende basis ontstaat voor een 
financieel gezond havenbedrijf, dat in staat is aan de gemeente dividenduitkeringen te doen en de door de 
gemeente te verstrekken garantiestellingen kan afbouwen. Het rapport is de basis voor een begroting en 
openingsbalans van NV Port of Den Helder. 

De financieringsbehoefte voor de haven ligt op een bedrag van ca. € 15 min. Dit bedrag wordt opgenomen in de 
risicoparagraaf van de gemeente en heeft zijn weerslag op het weerstandsvermogen. Het risicoprofiel hangt af 
van een aantal onderdelen binnen het haven bedrijf. 
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Samenhangend met de verzelfstandiging van de haven zijn er een aantal financiële consequenties die inherent 
zijn aan een dergelijke majeure transitie. De nu nog aan de gemeentelijk havendienst toegerekende overhead 
(€ 260.000 p.j.) kan niet direct worden afgebouwd. Deze onvermijdelijke incidentele kosten worden verrekend 
via de stelpost materiele begroting en betrokken bij de kadernota. Daarnaast treden renteverliezen op als 
gevolg van de overdracht van de RHB reserve (100.000,- p.j gedurende de looptijd). Deze rente-effecten 
worden meegenomen bij het opstellen van de begroting en betrokken bij de financieringsfunctie. 

Communicatie 
Tijdens de raadsbehandeling op 9 juli j l . werd een motie aangenomen dat het college 2x per jaar rapporteert 
over Port of Den Helder aan de gemeenteraad. Deze motie is door het college overgenomen en geldt als een 
kader voor de rapportages van NV Port of Den Helder aan de gemeenteraad. 

Er wordt een communicatieplan opgesteld voor de communicatie rond de besluitvorming van de raad en de 
oprichting van de NV rond 1 januari. 

Referendum 
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat sprake is van een wensen- en 
bedenkingenprocedure en het besluitvormingsproces zich in een afrondend stadium bevindt. Voorts betreft punt 
2 een wijziging van de begroting en dit voorstel is uitgesloten op grond van artikel 2, lid e van de 
Referendumverordening. 

Realisatie 
Indien uw raad wensen en bedenkingen bij de inbrengovereenkomst formuleert, dan zal het college een 
definitief standpunt over dit document innemen. Als uw raad geen bedenkingen heeft is de 
inbrengovereenkomst ongewijzigd vastgesteld. Vlak na de jaarwisseling zal de onderneming per notariële akte 
worden ingebracht in de NV Port of Den Helder en zal vanaf dat moment als verzelfstandigd havenbedrijf verder 
gaan. 

Den Helder, 13 november 2012 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

V eester 

/ 
etan 
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