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Verlenging lening van de gemeente Roosendaal van € 7 miljoen aan Borchwerf ll CV

Kennisnemen van
De verlenging met 1 jaar van de lening die de gemeente Roosendaal verstrekt heeft aan Borchwerf ll

CV van € 7 miljoen, tegen dezelfde voorwaarden zoals deze nu gelden.

lnleiding
De gemeente Roosendaal participeert voor 25%in de Publiek Private Samenwerking Borchwerf ll. Dit

doet de gemeente samen met de gemeente Halderberge (eveneens 25%l en Heijmans Vastgoed

(so%).

Eind 2017 is de huidige financieringsconstructie met 2 jaar verlengd. Deze loopt dus per 31'-72-2019

af. Verlenging van de looptijd van de lening van de gemeente Roosendaal is nodig.

lnformatie/kernboodscha p

F i n o n ci e ri n g sco n stru cti e

Eind 2015 is de huidige financieringsconstructie tot stand gekomen. Per ultimo 20L7 liep deze

constructie af en is de financiering met 2 jaar verlengd tot 3l- december 20L9. De

financieringsconstructie hield het volgende in:

- De gemeente Roosendaal verstrekt een lening van €7 miljoen aan Borchwerf ll CV. Deze lening

loopt per 31.-I2-20L9 af .

- De BNG verstrekt een lening van € 11 miljoen aan Borchwerf ll CV, onder gemeentegarantie van

Halderberge en Roosendaal (ieder 5O%l.Deze lening loopt per ultimo 2Ot9 af .

- Als zekerheden voor bovenstaande lening en garantstellingen heeft de CV een recht van eerste

hypotheek verleend aan beide gemeenten op alle nog niet verkochte gronden en een pandrecht

verleend op reeds gesloten verkoopovereenkomsten.
- Aan de aandeelhouders wordt een interim-dividend van € 8 miljoen uitgekeerd. Heijmans heeft

hiervan een bedrag van € 4 miljoen daadwerkelijk ontvangen. De gemeenten hadden ieder recht

op € 2 miljoen. Zowel Roosendaal als Halderberge hebben het dividend niet laten uitkeren, maar in

Borchwerf ll CV gelaten.

Om binnen de marges van toelaatbare staatssteun te blijven, moesten de vennoten bij het

afsluiten van de leningen ZOYovan de financieringsbehoefte zelf inbrengen. Dit heeft

plaatsgevonden door het uit te keren dividend deels weer terug te storten in Borchwerf ll CV.

Heijmans heeft daarom een bedrag van € 1".375.000 via een lening weer ingebracht in Borchwerf ll

CV. De gemeente Roosendaal heeft dit gedaan via een lening van Roosendaal Borchwerf ll BV aan

Borchwerf ll CV van € 687.500. Halderberge heeft dit op dezelfde manier gedaan (via Halderberge

Borchwerf ll BV).

Per ultimo 20L9 loopt de huidige financiering af



Borchwerf ll CV heeft inmiddels de leningen van Heijmans ad € 1.375.000, van Roosendaal Borchwerf
ll BV ad € 687.500 en van Halderberge Borchwerf ll BV ad € 687.500, afgelost. Ook zal de lening van de
BNG ad € 11 miljoen per 3L december 2019 afgelost zijn. Dit betekent dat ook de gemeentegaranties
van de gemeenten Roosendaal en Halderberge vervallen.
Met betrekking tot de looptijd van de lening van de gemeente Roosendaal hebben de vennoten
besloten om de gemeente Roosendaal te verzoeken om deze met een jaar te verlengen. Dit is nodig
omdat het onzeker is of de geplande transporten van de kavels, waarvoor al wel een
verkoopovereenkomst is, nog in 201"9 zullen vallen. lndien de transporten in 2020 plaatsvinden, zal
Borchwerf ll CV niet in staat zijn om de lening van de gemeente Roosendaal per 31,-12-20L9 af te
lossen.

Bii de verlenging von de lening van de gemeente Roosendaal blijven de voorwaorden hetzetfde
Om ontoelaatbare staatssteun te voorkomen, zal Borchwerf ll CV een marktconforme vergoeding
moeten betalen voor de lening van de gemeente Roosendaal. De rente op de lening was de afgelopen
jaren vastgesteld op 3%. Dit rentepercentage zal ook het komende jaar gelden. ln dit rentepercentage
is een risico-opslag van O,5/o opgenomen ten behoeve van de gemeente. Daarnaast zal het eerste
recht van hypotheek ten behoeve van de gemeente Roosendaal gehandhaafd blijven.

Stond van zaken verkopen
Op dit moment zijn er 6 kavels waarvoor een verkoopovereenkomst is afgesloten en die binnen
afzienbare tijd getransporteerd zullen worden. De totale opbrengsten die hiermee gemoeid zijn
bedragen € 6.853.500. Daarnaast zijn er nog kavels waar wel een optieovereenkomst voor is
afgesloten, maar waarvan niet zeker is of en wanneer de betreffende kavel verkocht wordt. De
opbrengsten die met deze kavels samenhangen bedragen €2.799.816.

Ervan uitgaande dat de kavels waarvoor een optieovereenkomst is afgesloten zullen worden verkocht,
resteren er nog LL te verkopen kavels met een totale geraamde opbrengst van € LL,1 miljoen. Dit is
5,5Yovan de totale opbrengsten in Borchwerf ll. De resterende nog te verkopen kavels liggen
voornamelijk op Halderbergs grondgebied.

Omdat bijna alle kavels intussen verkocht zijn, hebben de drie partijen de intentie uitgesproken om de
samenwerking in Borchwerf ll in 2O2O te beëindigen.

Consequenties
Het College van B&W is op grond van artikel L60 van de Gemeentewet bevoegd tot het verstrekken
van geldleningen en / of garanties. Wel dient het college de raad naar zijn wensen en bedenkingen te
vragen indien het bedrag groter is dan € 250.000.

Wii stellen u hierbìj in de gelegenheid om uiterlijk 79 december 2079 uw wensen en bedenkingen
kenhøar te moken ten aanzìen vdn de verlenging von de looptijd von de lening van de gemeente
Roosendaal ød € 7 miljoen øan Borchwerf ll CV met 7 jaør.

Omdat de verlenging voor het einde van het jaar geregeld moet zijn, is de datum van L9 december
een fatale datum. Nadat door uw raad wensen en bedenkingen kenbaar zijn gemaakt, moet ons
college het voorgenomen besluit tot verlenging van de looptijd van de lening bekrachtigen, met in het
achterhoofd de opmerkingen die door uw raad zijn gemaakt. Pas na een definitief besluit door ons
college kan de looptijd van de lening verlengd worden.

Communicatie
N.v.t.



Vervolg(procedure)
Nadat uw raad eventuele wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, moet ons college het

voorgenomen besluit tot verlenging van de lening bekrachtigen. Daarbij zal ons college de

opmerkingen van uw raad betrekken.

Bijlagen
L. Brief van het college van B&W aan de leden van de gemeenteraad met als onderwerp

'Besluitvorming verlengen lening aan Borchwerf ll CV'

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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