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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. te besluiten dat de gemeente Hillegom, in haar hoedanigheid van borg voor 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, akkoord is met de pro rata overname van 
het risico van de gemeente Noordwijkerhout als borg. 
2. de raad mondeling  - via de lijst van ingekomen stukken en mededelingen - in 
de eerst volgende raadsvergadering op de hoogte te stellen van het besluit 
onder punt 1 

   
   

Samenvatting Op 3 maart 2010 is de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) 
opgericht. Zes aandeelhouders houden een gelijk aantal aandelen, hebben een 
gelijk stemrecht en lopen een gelijk risico. Dit laatste heeft tevens vorm 
gekregen door middel van een verstrekte garantstelling van € 7 miljoen per 
aandeelhouder. De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gefuseerd. 
Door deze fusie zou de nieuwe gemeente Noordwijk het dubbele aantal aandelen 
houden in vergelijking tot ieder van de overige aandeelhouders, evenals een 
dubbele garantstelling dragen. Hierom hebben de aandeelhouders in de 
vergadering van 23 mei 2018 besloten zowel de onderlinge aandelenverdeling 
 als de garantstelling aan te passen aan deze nieuwe situatie, met als 
uitgangspunt een gelijke verdeling over de 5 in plaats van 6 aandeelhouders. 
Voor de verlaging van de garantstelling verlangt de BNG, bij nader inzien, een 
besluit van alle colleges die garant staan. De omvang van de borg blijft voor de 
gemeente een gelijke exposure (en maximaal risico) van € 7 miljoen. 
Het college besluit akkoord te gaan met de pro rata overname van het risico van 
de gemeente Noordwijkerhout als borg. 

   
   

Inleiding Op 3 maart 2010 is de Greenport ontwikkelingsmaatschappij opgericht. De zes 
aandeelhouders houden een gelijk aantal aandelen, hebben een gelijk stemrecht 
en lopen een gelijk risico. 
Dit laatste heeft tevens vorm gekregen door middel van een verstrekte 
garantstelling van € 7 miljoen per aandeelhouder. 
 
De gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout zijn inmiddels gefuseerd. Aangezien 
door deze fusie de nieuwe gemeente Noordwijk het dubbele aantal aandelen zou 
houden in vergelijking tot ieder van de overige aandeelhouders, evenals een 
dubbele garantstelling zou dragen, hebben de aandeelhouders in de vergadering 
van 23 mei 2018 besloten zowel de onderlinge aandelenverdeling als de 
garantstelling aan te passen aan deze nieuwe situatie met als uitgangspunt een 
gelijke verdeling over 5 in plaats van 6 aandeelhouders. 
Op 19 december 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering (AvA) ingestemd 
met:  

 inkoop van de aandelen van de gemeente Noordwijkerhout door de 
Vennootschap; 

 de intrekking  van die aandelen; 
 integrale statutenwijziging van de vennootschap, e.e.a. volgens de 

ontwerpakte statutenwijziging opgesteld door Notaris Boon te Lisse; 
 een intrekking van € 7 miljoen van de door de gemeenten Noordwijk 

en Noordwijkerhout verstrekte garantstellingen aan de GOM, dan 
wel de nieuwe gemeente Noordwijk en GOM dit gezamenlijk in 
afstemming met de BNG te laten effectueren. 

In 2019 is uitvoering gegeven aan deze besluiten. De aandelen zijn ingekocht en 



ingetrokken en aanpassing van de statuten heeft plaatsgevonden. 
Bij de juridische uitwerking van de verlaging van de garantstelling bij de BNG is, 
bij nader inzien, gebleken dat alleen een besluit van de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (AvA) niet volstaat. Er is een collegebesluit van de 
gemeenten die garant staan noodzakelijk. 

   
   

Wat willen we bereiken Dat de gewenste verlaging van de (absolute omvang van de) garantstelling bij 
de BNG kan plaatsvinden. 
  
  

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1 De gemeente Hillegom heeft een garantstelling aan GOM BV verstrekt. 
De gemeente Hillegom heeft - evenals de andere vijf oorspronkelijke 
aandeelhouders van GOM b.v. - eerder een garantstelling van € 7 miljoen aan 
GOM b.v. afgegeven. 
 
1.2 Een besluit van alleen de AvA volstaat voor de BNG niet om de garantstelling 
te kunnen verlagen. 
De juridische afdeling van de BNG concludeert (bij nader inzien) dat voor het 
 verlagen van de garantstelling aan GOM B.V. een besluit nodig is van de 
colleges van B en W die garant staan. Een besluit van de AvA (dat eerder wel al 
genomen is) volstaat hiertoe niet. 
 
2. 1 Kijkend naar artikel 160, lid 2 van de gemeentewet past een kennisgeving 
van het besluit aan de raad.  
Artikel 160 lid 2 van de gemeentewet luidt:  
"het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en 
onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen 
moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar 
belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit 
is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen."   
 
Er is nu geen sprake van de oprichting van een vennootschap, maar slechts 
van een ondergeschikte wijziging t.a.v. de garantstelling aan de 
bestaande GOM B.V.  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 

Dit besluit heeft in absolute zin geen effect op de garantstelling van de 
gemeente.  De garantstelling blijft gelijk aan € 7 miljoen. Wel neemt het 
procentuele aandeel in de garantstelling iets toe. Ter toelichting hierop:  

 De huidige garantstelling telt nu op tot een bedrag van 6 * € 7 miljoen 
= € 42 miljoen. 

 In absolute zin is de borg gemaximeerd op een bedrag van € 7 miljoen 
per gemeente. 

 De borgen dragen procentueel ieder een aandeel van 1/6 = 16.7% 
 Na het verlagen van de garantstelling ontstaat de volgende situatie 5 

* € 7 miljoen = € 35 miljoen 
 In absolute zin is de borg gemaximeerd op een bedrag van € 7 miljoen 

per gemeente. 
 De borgen dragen procentueel ieder een aandeel van 1/5 = 20% 

   
   

Wat kost het Zie de kanttekening. De borg blijft in absolute zin gemaximeerd op het bedrag 
van € 7 miljoen. Alleen procentueel neemt het aandeel van 16.7% toe naar 
20%. 
  
  

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

GOM B.V. in kennis stellen van het besluit, waarna de verlaging van de 
garantstelling geëffectueerd kan worden (als ook de andere aandeelhouders 
dienovereenkomstig besloten hebben). 
  
  

   
   

Duurzaamheid n.v.t. 



   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Dit voorstel is alleen van toepassing voor de gemeente Hillegom. 
In Teylingen en Lisse wordt uiteraard een gelijke voorstel voorgelegd. 

   
   

Urgentie Gom vraagt op korte termijn het gevraagde besluit te nemen. 

   
   

Evaluatie n.v.t. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

1. brief van GOM B.V. met het verzoek tot instemming verlaging van de 
garantstelling. 


