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Inhoudelijk
Aanleiding

Wijziging kredietfaciliteit Perkpolder Beheer BV van Rabobank naar
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vereist een garantstelling

Bevoegdheid

PS beslissen over garantstelling en geheimhouding

Wat is het voorstel?





Garantstelling kredietfaciliteit Perkpolder Beheer BV bij
Rabobank Hulst van € 15,5 miljoen intrekken;
Instemmen met garantstelling kredietfaciliteit Perkpolder
Beheer BV bij BNG van € 15 miljoen
Geheimhouding bekrachtigen van bijlage
financieringsovereenkomst

Toelichting

Na de garantstelling in 2009 is de rente gedaald. Perkpolder
Beheer BV betaalt bij de Rabobank ruim 4%. Bij de BNG is dit
lager. Door de lagere rente kan ook het garantstellingsbedrag
verlaagd worden van € 15,5 miljoen naar
€ 15 miljoen. De provincie garandeert 80% en de gemeente Hulst
20%. Door een bestaande samenwerkingsovereenkomst worden
de risico's uiteindelijk 50-50 verdeeld over beide partijen.

Kosten en dekking

Geen directe financiële consequenties voor de provincie

Overige informatie

Voortgangsrapportage Perkpolder is in april 2016 gereed en zal
aan PS toegezonden worden.
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Geachte voorzitter,
Hierbij bieden wij u het Statenvoorstel 'garantstelling lening Perkpolder Beheer BV' aan.

Perkpolder Beheer BV is voornemens voor hun kredietfaciliteit over te stappen van de Rabobank naar de Bank
Nederlandse Gemeente, tevens de huisbankier van de provincie. Door deze overstap kan de totale garant¬
stelling die nu richting Rabobank is verstrekt door de gemeente Hulst en de provincie van € 15,5 miljoen naar
€ 15 miljoen worden verlaagd.
Gelet op artikel 55 van de Provinciewet en artikel 10, 2e lid, sub b en sub g van de Wet openbaarheid van
bestuur, hebben wij besloten om de bijlage 'Financieringsovereenkomst', die bij dit Statenvoorstel hoort, onder
geheimhouding voor u ter inzage te leggen.

Omdat de gemeente Hulst voornemens is een vergelijkbaar voorstel aan hun Raad aan te bieden voor behan¬
deling op 14 april 2016, geven wij u ter overweging mee om dit voorstel in uw vergadering van 15 april 2016
te behandelen.
Tot slot willen wij u er op wijzen dat wij bezig zijn met een voortgangsrapportage voor Perkpolder. Deze moet
in april gereed zijn en zal daarna aan u worden voorgelegd.
Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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Samenvatting:
In december 2008 is de Samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder
ondertekend. Onderdeel van deze afspraken is de hele financieringsstructuur waarbij Perkpolder
Beheer BV voor haar vermogensbehoefte uitsluitend wordt voorzien van externe financiering.
In 2009 is daarom besloten tot een garantstelling richting Rabobank Hulst voor de financiering
van het project Perkpolder. Sindsdien zijn de rentes aanzienlijk verlaagd en daarom wordt aan u
voorgesteld om de garantstelling die indertijd aan de Rabobank is verleend nu te verlenen richting
de Bank Nederlandse Gemeente (BNG), die tevens de huisbankier van de provincie is.
De Rabobank Hulst was namelijk slechts beperkt in staat om betere voorwaarden te bieden dan
die nu gelden.
Voor het aanbod van de BNG verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijlagen.
Met deze overstap kan het bedrag waarvoor de provincie garant staat worden verlaagd.

Vanwege de economische/financiële belangen van de provincie heeft GS besloten één bijlage
die behoort bij dit voorstel onder geheimhouding voor PS ter inzage te leggen. Deze geheim¬
houding moet echter, conform de Provinciewet, wel door de Staten worden bekrachtigd.
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Wat willen we bereiken?
We willen als provincie zo min mogelijk financiële risico's lopen.
Met de overstap naar de Bank Nederlandse Gemeente (BNG), tevens huisbankier van de pro¬
vincie, kan de totale garantstelling die wordt verstrekt door de gemeente Hulst en de provincie
omlaag van € 15,5 miljoen naar € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk bereikt door een gunstiger
rente-aanbod. Op dit moment wordt bij de Rabobank Hulst namelijk ruim 4% rente betaald.

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Wanneer er
• een getekende overeenkomst met de BNG is voor een garantstelling; en
• een getekende overeenkomst met de BNG is voor een nieuwe lening; en
• een getekende overeenkomst is met de Rabobank over het beëindigen van de garantstelling;
en
een
getekende overeenkomst is met de Rabobank over het beëindigen van de lening kunnen
•
we stellen dat het doel is bereikt.

Onderwerp:

Wat doen we daarvoor?
We willen overstappen van de Rabobank naar de BNG als kredietverstrekker.

Wat mag het kosten?
De 'winst' die de provincie bij deze overstap heeft is een verlaging van het bedrag waarvoor garant wordt gestaan.
De totale garantstelling gaat van € 15,5 miljoen naar € 15 miljoen. Hiervan neemt de provincie 80% voor haar
rekening en de gemeente Hulst 20%.
Hiernaast is er een al bestaande Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hulst, waardoor de risico's uit¬
eindelijk gelijk (50-50) over beide partijen zijn verdeeld.
Vanwege de economische/financiële belangen van de provincie heeft GS, gelet op artikel 55 van de Provinciewet
en artikel 10, 2B lid, sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, besloten één bijlage die behoort bij dit
voorstel onder geheimhouding voor de Staten ter inzage te leggen. Op grond van artikel 25 van de Provinciewet
dient PS deze geheimhouding in haar eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Gebeurt dat niet dan vervalt de
geheimhouding.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort)
n.v.t.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 maart 2016, nr. 16003442;
besluiten:

Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 1-3-2016, artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10,
2e lid, sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de geheimhouding te bekrachtigen die Gede¬
puteerde Staten hebben opgelegd op de bijlage 'Financieringsovereenkomst' die bij dit agendastuk hoort.
De kredietfaciliteit bij Rabobank Hulst te beëindigen.
De garantstelling richting Rabobank Hulst in te trekken.
In te stemmen met het aangaan van een kredietfaciliteit bij de Bank Nederlands Gemeenten (BNG) van
maximaal € 15 miljoen door Perkpolder Beheer BV.
In te stemmen om voor deze kredietfaciliteit een garantie te verstrekken aan de BNG van maximaal 80%
van € 15 miljoen (= € 12 miljoen), conform de Akte van Borgtocht (bijlage).
De commissaris van de Koning te machtigen om deze Akte te ondertekenen alleen dan zodra de borg¬
stelling richting de Rabobank is beëindigd.

2

'ÿ

«ÿ

T1 \n

1H3 IN LLD

BANK

AKTE VAN BORGTOCHT
DE ONDERGETEKENDE:

Onze referentie

MO/1788497

de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zeeland, zetelend te Middelburg, in
(functie),
deze zaak vertegenwoordigd door haar
(naam), handelende ingevolge het besluit van
,, hierna te noemen de
d.d
gedeputeerde staten, nummer

Model

E2a/01122010

"Borg";
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

(i)

Perkpolder Beheer B.V., met statutaire zetel te Kloosterzande, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 20156174, hierna te noemen de
"Cliënt”, en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, met statutaire zetel te Den
Haag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27008387, hierna
te noemen de "Bank", de volgende overeenkomst zullen aangaan:

l

Financieringsovereenkomst met referentie mo/1788191, waarbij de
Bank aan de Cliënt een krediet zal verstrekken maximaal groot EUR
15.000.000,— (zegge: vijftien miljoen);
hierna te noemen de "Overeenkomst";

(ü)

de Bank als voorwaarde voor het verstrekken van de financiering heeft
gesteld dat door de Borg aan de Bank een borgtocht wordt afgegeven tot
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt uit hoofde
van de Overeenkomst;

(iii)

de Borg bereid is deze zekerheid te verstrekken;

i:
L

VERKLAART:

dat hij heeft kennisgenomen van en bekend is met de voorwaarden van de
Overeenkomst, waaronder begrepen de daarop van toepassing zijnde algemene
voorwaarden;
dat hij zich ten behoeve van de Bank, onder afstanddoening van alle rechten,
bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog toe
te kennen, in het bijzonder van die welke de Borg te zijner bevrijding zou
kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:852, 7:853
en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, onvoorwaardelijk borg stelt voor de
richtige nakoming van alle huidige en toekomstige verplichtingen van de Cliënt
uit de Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of aangevuld,
voortvloeiende, als ware hij zelf schuldenaar. Onder de hiervoor bedoelde
verplichtingen worden mede verstaan alle incasso-, advocaat- en
procureurskosten, buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, die door de
Bank ten laste van de Cliënt kunnen worden gebracht. Tevens ontslaat de Borg
de Bank van de mededelingsplicht als bedoeld in artikel 7:855 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
deze borgstelling ken werden oor,gesproker, zal
nimmer meer bedragen dan EUR 12.000.000,-- (zegge: twaalf miljoen) te
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Paraaf Borg:
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vermeerderen met boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten.
Onze referentie

Indien de Cliënt naar het oordeel van de Bank in de nakoming van zijn verplichtingen
tegenover de Bank is tekortgeschoten, zal de Borg op eerste schriftelijk verzoek van
de Bank, zonder dat enige ingebrekestelling van of mededeling aan de Cliënt is
vereist, aan de Bank betalen al hetgeen de Cliënt aan de Bank volgens de opgave
van laatstgenoemde verschuldigd is uit voormelde hoofde. De administratie van de
Bank levert ten aanzien van het door de Cliënt aan de Bank verschuldigde volledig
bewijs op. De Borg kan de opgave van de Bank van hetgeen de Cliënt aan de Bank
verschuldigd is slechts betwisten na betaling onder voorbehoud van rechten. Indien
de Cliënt zijn schuld aan de Bank erkent, is de Borg daaraan gebonden.

MO/1788497
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Alle betalingen door de Borg zullen geschieden zonder korting van welke aard of
verrekening uit welke hoofde ook.
De Borg verklaart zich reeds nu voor alsdan akkoord met het verlenen van uitstel van
betaling door de Bank aan de Cliënt, de inhoud van een door de Bank met de Cliënt
te sluiten vaststellingsovereenkomst en overigens met al hetgeen de Bank ter
handhaving van haar rechten jegens de Cliënt mocht doen of nalaten. In al deze
gevallen blijft deze borgtocht onverminderd van kracht.

In het geval de Borg op enigerlei grond in de rechten van de Bank tegen de Cliënt
mocht treden, zal de Bank haar rechten mogen uitoefenen vóór de Borg, indien er
enige samenloop tussen beider rechten mocht bestaan.

Alle vorderingen van de Borg op de Cliënt zijn achtergesteld bij alle vorderingen van
de Bank op de Cliënt.
Indien ten behoeve van de Bank andere zekerheid is of zal worden gesteld voor de
betaling van hetgeen de Cliënt aan de Bank verschuldigd is of zal zijn, is de Bank
bevoegd maar niet verplicht die andere zekerheid in de eerste plaats aan te wenden
voor de betaling van die schulden van de Cliënt, zulks ter keuze van de Bank. De
Bank bepaalt de wijze waarop de aan haar toekomende netto-opbrengsten van
bedoelde zekerheden met de verschillende schulden van de Cliënt worden verrekend.
Het niet uitoefenen van een recht door de Bank kan niet worden uitgelegd als zou de
Bank van dat recht afstand hebben willen doen.
Deze borgtocht kan niet door de Borg worden opgezegd, ontbonden, ingetrokken of
gewijzigd.

Alle kosten die de Bank maakt terzake van de handhaving van haar rechten onder of
in verband met deze borgtocht komen voor rekening van de Borg.
De Borg stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat bij rechtsopvolging onder
algemene titel (waaronder uitdrukkelijk begrepen fusie en splitsing) dan wel
bijzondere titel van de Cliënt de borgtocht onverkort gehandhaafd wordt.
De Borg stemt ermee in dat alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende
met deze borgtocht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Paraaf Borg:
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De Borg verklaart dat hij bekend is met de financiële positie van de Cliënt en dat hij
zich bewust is van het kredietrisico dat aan deze borgtocht is verbonden. De Borg
verklaart zich er verder van bewust te zijn dat de Bank er bij het verstrekken van de
financiering op vertrouwt dat:
de Borg toetst of de financiering voor garantie in aanmerking komt;
de Borg het kredietrisico beoordeelt en, waar nodig, zekerheid bedingt;
de borgtocht rechtsgeldig door de Borg wordt verstrekt en in
overeenstemming is met alle daarvoor geldende wet- en regelgeving,
waaronder de Wet financiering decentrale overheden en de Europeesrechtelijke
bepalingen inzake staatssteun.

Onze referentie

MO/1788497
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Voor zover in deze borgtocht hiervan niet is afgeweken, zijn op de rechtsverhouding
tussen de Bank en de Borg van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Bank
en, voor zover de Borg treedt in de betalingsverplichtingen van de Cliënt, de
Algemene Kredietvoorwaarden van de Bank. De tekst van deze voorwaarden is
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag. De tekst van de
Algemene Voorwaarden is tevens gepubliceerd op en te downloaden van de website
van de Bank. Beide voorwaarden worden als hier herhaald en ingelast beschouwd. De
Borg verklaart een exemplaar van de voorwaarden van de Bank te hebben ontvangen
en met de inhoud hiervan volledig bekend en akkoord te zijn.

Aldus verklaard, opgemaakt en ondertekend in enkelvoud.

ï

Middelburg,
Provincie Zeeland*
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

*

De Borg dient op de hieronder aangegeven stippellijn met de hand te schrijven:
"goed voor een bedrag van EUR 12.000.000,— (zegge: twaalf miljoen euro),
vermeerderd met renten, boeten en kosten als boven bedoeld. "
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AKTE VAN BORGTOCHT
s
DE ONDERGETEKENDE:

Onze referentie
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de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hulst, zetelend te Hulst, in deze zaak
vertegenwoordigd door haar
(functie),
(naam), handelende ingevolge het besluit van
d.d
het college van burgemeester en wethouders, nummer
hierna te noemen de "Borg";

Model

E2a/01122010

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

(i)

Perkpolder Beheer B.V., met statutaire zetel te Kloosterzande, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 20156174, hierna te noemen de
"Cliënt", en N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, met statutaire zetel te Den
Haag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27008387, hierna
te noemen de "Bank", de volgende overeenkomst zullen aangaan:

:
Financieringsovereenkomst met referentie mo/1788191, waarbij de
Bank aan de Cliënt een krediet zal verstrekken maximaal groot EUR
15.000.000,-- (zegge: vijftien miljoen);
hierna te noemen de "Overeenkomst";

(ü)

de Bank als voorwaarde voor het verstrekken van de financiering heeft
gesteld dat door de Borg aan de Bank een borgtocht wordt afgegeven tot
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt uit hoofde

van de Overeenkomst;
(Ni)

de Borg bereid is deze zekerheid te verstrekken;

VERKLAART:

dat hij heeft kennisgenomen van en bekend is met de voorwaarden van de
Overeenkomst, waaronder begrepen de daarop van toepassing zijnde algemene
voorwaarden;

dat hij zich ten behoeve van de Bank, onder afstanddoening van alle rechten,
bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog toe
te kennen, in het bijzonder van die welke de Borg te zijner bevrijding zou
kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:852, 7:853
en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, onvoorwaardelijk borg stelt voor de
richtige nakoming van alle huidige en toekomstige verplichtingen van de Cliënt
uit de Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of aangevuld,
voortvloeiende, als ware hij zelf schuldenaar. Onder de hiervoor bedoelde
verplichtingen worden mede verstaan alle incasso-, advocaat- en
procureurskosten, buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, die door de
Bank ten laste van de Cliënt kunnen worden gebracht. Tevens ontslaat de Borg
de Bank van de mededelingsplicht als bedoeld in artikel 7:855 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het bedrag waarvoor de Borg uit deze borgstelling kan worden aangesproken zal
nimmer meer bedragen dan EUR 3.000.000,— (zegge: drie miljoen) te vermeerderen

Paraaf Borg:
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met boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten.
Onze referentie

Indien de Cliënt naar het oordeel van de Bank in de nakoming van zijn verplichtingen
tegenover de Bank is tekortgeschoten, zal de Borg op eerste schriftelijk verzoek van
de Bank, zonder dat enige ingebrekestelling van of mededeling aan de Cliënt is
vereist, aan de Bank betalen al hetgeen de Cliënt aan de Bank volgens de opgave
van laatstgenoemde verschuldigd is uit voormelde hoofde. De administratie van de
Bank levert ten aanzien van het door de Cliënt aan de Bank verschuldigde volledig
bewijs op. De Borg kan de opgave van de Bank van hetgeen de Cliënt aan de Bank
verschuldigd is slechts betwisten na betaling onder voorbehoud van rechten. Indien
de Cliënt zijn schuld aan de Bank erkent, is de Borg daaraan gebonden.
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Alle betalingen door de Borg zullen geschieden zonder korting van welke aard of
verrekening uit welke hoofde ook.
De Borg verklaart zich reeds nu voor alsdan akkoord met het verlenen van uitstel van
betaling door de Bank aan de Cliënt, de inhoud van een door de Bank met de Cliënt
te sluiten vaststellingsovereenkomst en overigens met al hetgeen de Bank ter
handhaving van haar rechten jegens de Cliënt mocht doen of nalaten. In al deze
gevallen blijft deze borgtocht onverminderd van kracht.

In het geval de Borg op enigerlei grond in de rechten van de Bank tegen de Cliënt
mocht treden, zal de Bank haar rechten mogen uitoefenen vóór de Borg, indien er
enige samenloop tussen beider rechten mocht bestaan.

Alle vorderingen van de Borg op de Cliënt zijn achtergesteld bij alle vorderingen van
de Bank op de Cliënt.
Indien ten behoeve van de Bank andere zekerheid is of zal worden gesteld voor de
betaling van hetgeen de Cliënt aan de Bank verschuldigd is of zal zijn, is de Bank
bevoegd maar niet verplicht die andere zekerheid in de eerste plaats aan te wenden
voor de betaling van die schulden van de Cliënt, zulks ter keuze van de Bank. De
Bank bepaalt de wijze waarop de aan haar toekomende netto-opbrengsten van
bedoelde zekerheden met de verschillende schulden van de Cliënt worden verrekend.
Het niet uitoefenen van een recht door de Bank kan niet worden uitgelegd als zou de
Bank van dat recht afstand hebben willen doen.
Deze borgtocht kan niet door de Borg worden opgezegd, ontbonden, ingetrokken of
gewijzigd.

Alle kosten die de Bank maakt terzake van de handhaving van haar rechten onder of
in verband met deze borgtocht komen voor rekening van de Borg.
De Borg stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat bij rechtsopvolging onder
algemene titel (waaronder uitdrukkelijk begrepen fusie en splitsing) dan wel
bijzondere titel van de Cliënt de borgtocht onverkort gehandhaafd wordt.
De Borg stemt ermee in dat alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende
met deze borgtocht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Paraaf Borg:
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De Borg verklaart dat hij bekend is met de financiële positie van de Cliënt en dat hij
zich bewust is van het kredietrisico dat aan deze borgtocht is verbonden. De Borg
verklaart zich er verder van bewust te zijn dat de Bank er bij het verstrekken van de
financiering op vertrouwt dat:
de Borg toetst of de financiering voor garantie in aanmerking komt;
de Borg het kredietrisico beoordeelt en, waar nodig, zekerheid bedingt;
de borgtocht rechtsgeldig door de Borg wordt verstrekt en in
overeenstemming is met alle daarvoor geldende wet- en regelgeving,
waaronder de Wet financiering decentrale overheden en de Europeesrechtelijke
bepalingen inzake staatssteun.

Onze referentie
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Voor zover in deze borgtocht hiervan niet is afgeweken, zijn op de rechtsverhouding
tussen de Bank en de Borg van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Bank
en, voor zover de Borg treedt in de betalingsverplichtingen van de Cliënt, de
Algemene Kredietvoorwaarden van de Bank. De tekst van deze voorwaarden is
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag. De tekst van de
Algemene Voorwaarden is tevens gepubliceerd op en te downloaden van de website
van de Bank. Beide voorwaarden worden als hier herhaald en ingelast beschouwd. De
Borg verklaart een exemplaar van de voorwaarden van de Bank te hebben ontvangen
en met de inhoud hiervan volledig bekend en akkoord te zijn.

Aldus verklaard, opgemaakt en ondertekend in enkelvoud.

Hulst,
;

Gemeente Hulst*
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

:

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

*

De Borg dient op de hieronder aangegeven stippellijn met de hand te schrijven:
"goed voor een bedrag van EUR 3.000.000,— (zegge: drie miljoen euro),
vermeerderd met renten, boeten en kosten als boven bedoeld. "

Paraaf Borg:

