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Registratienummer: 

 

RVO14.0083 Portefeuillehouder: J.K. Visser 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Verzoek Port of Den Helder (ID14.01764) 
Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

S.A.J. de Rover 

(0223) 67 8850 

s.de.rover@denhelder.nl 

Onderwerp:  Wensen en bedenkingen procedure garantstelling Kooyhaven 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a van de Financiële verordening 

gemeente Den Helder over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om: 

 

Port of Den Helder een gemeentegarantie af te geven ter grootte van € 8.500.000,-- om daarmee Port of Den 

Helder in de gelegenheid te stellen tijdig te voldoen aan de gestelde eisen voor een subsidiebeschikking van  

€ 1.5 miljoen ten behoeve van het Regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven (RHB) voor 1 juli 

2014 en daarmee de realisatie van het RHB te starten. Dit onder de randvoorwaarden zoals het college deze 

stelt aan de hiermee verbonden garantstelling. 

 

het college van burgemeester en wethouders te berichten dat: 

 

 

Keuze 1: de raad over dit voorgenomen besluit geen bedenkingen heeft. 

 

óf 

 

Keuze 2: de raad over dit voorgenomen besluit de volgende wensen en/of bedenkingen aan het college van 

burgemeester en wethouders ter overweging meegeeft: 

a. …….. 
b. …….. 
c. …….. 
 

 

 

Publiekssamenvatting 

Port of Den Helder heeft het college verzocht een garantstelling te verlenen. Dit om tijdig te voldoen aan de 

gestelde eisen voor een subsidiebeschikking van € 1,5 miljoen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ten 

behoeve van het Regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven (RHB) voor 1 juli 2014. De 

randvoorwaarden zoals het college deze stelt voor de hiermee verbonden garantstelling van € 8.500.000 voor 
het RHB worden geschetst. Via een wensen en bedenkingenprocedure legt het college dit voorstel voor aan de 

gemeenteraad. 

 

Inleiding 

Port of Den Helder heeft met haar partners de ontwikkeling Kooyhaven uitgewerkt. Dit heeft veel langer geduurd 

dan gedacht. Het is nu tijd voor besluitvorming en ondertekening van overeenkomsten. De financiering van de 

grondverwerving is nu aan de orde. Om dat mogelijk te maken vraagt PoDH een gemeentegarantie van € 8.5 
miljoen. Voor 1 juli 2014 dient een go – no go beslissing te zijn genomen. Op deze datum vervalt de subsidie 

van € 1.5 miljoen van het ministerie van I&M voor deze ontwikkeling. 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

- Realiseren van een regionaal havengerelateerd bedrijventerrein 

- En daarmee aan behoud, verbreding en ontwikkeling van werkgelegenheid. 

- Behoud van de rijkssubsidie 

 

 

Kader 
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- Gemeentewet 
a) Art 160 (f), “Het college is in ieder geval bevoegd (…) besluiten namens de gemeente, (…) tenzij de 

raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist”; 
b) Art 169 (4), “(…) geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, 

bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de 
uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het 
college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen.”; 

- Uitvoeringsprogramma ‘De Kop werkt!’ 
- Statuten Port of den Helder; 
- Wet Fido (financiering decentrale overheden); 
- Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, ‘financiële beheersverordening’ (Art 5a lid b, wensen en 

bedenkingen procedure voor o.m. garanties groter dan € 25.000) 
 

Argumenten 

Het geldende gemeentelijk beleid maakt een garantstelling mogelijk. Vanuit good governance heeft het college 

de volgende randvoorwaarden gesteld: 

- Sluitende Business case Kooyhaven. 

- Geen staatssteun. Onderzoek wijst vooralsnog uit dat er geen sprake is van staatssteun. Het resultaat 

van onderzoek wordt mondeling toegelicht in de commissie van 11 juni 2014. 

- Mocht blijken dat er wel financiering uit de markt zonder garantstelling mogelijk is, dan vervalt het 

beroep op gemeentegarantie door Port of Den Helder. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De ontwikkeling van Port of Den Helder is van groot belang voor de economie. Het bedrijventerrein Kooyhaven 

is specifiek bedoeld voor havengebonden bedrijven in de toeleverantie voor de zeehaven. Het niet voortzetten 

van het project heeft tot gevolg: verlies van de subsidie, stopzetting samenwerking met partners, en negatief 

effect op de geloofwaardigheid van maritieme economische kansen in deze regio  bij bedrijven. De realisatie 

van een regionaal havengebonden bedrijventerrein draagt bij aan het versterken van het economisch klimaat en 

daarmee aan behoud, verbreding en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het voorstel leent zich niet voor het 

houden van een referendum op grond van artikel 2, lid j (besluiten met een spoedeisend karakter) van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012  

 

Financiële consequenties 
- In totaal is door de gemeente tot nu toe ten behoeve van de RHB beschikbaar gesteld € 2.850.000 (2,6 

reserve richting PoDH en 0,25 afkoop Heijmans). 
- Door het afgeven van een garantie staat de gemeente garant voor risico’s van wanbetaling en 

faillissement. De garantstelling wordt  in een risicokans vertaald en de hieraan gerelateerde uitkomst van 
deze garantstelling telt mee in de berekening van de ratio weerstandsvermogen. Dit betekent dat de 
algemene reserve met € 850.000 moet stijgen om geen effect te hebben op de weerstandsratio. 

- Bij de statutaire bepalingen Port of Den Helder (artikel 23) wordt bepaald dat er slechts dividend 
uitgekeerd kan worden voor zover de solvabiliteitspositie 30 % of hoger is. De investeringen door PoDH 
ten behoeve van het RHB hebben consequenties voor de solvabiliteit van PoDH . Dit heeft weer een 
effect op het (mogelijk) uitblijven (als gevolg van bepalingen in de statuten) van de dividend uitkering aan 
de gemeente. 

 

Communicatie 

Geen persbericht. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming zal het college vervolgstappen zetten en de uitvoering ter hand nemen. 

 

Den Helder, 3 juni 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  


