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Rapportage garantstelling 2021 North Sea Port Netherlands NV

Geachte raad,
Zoals u wellicht weet, staan de provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en
Vlissingen al jarenlang garant voor de leningen- en derivatenportefeuille van North Sea Port
Netherlands NV (voorheen: Zeeland Seaports). Voor deze garantie is in 2019 een
garantieovereenkomst opgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat North Sea Port de
Zeeuwse overheden (lees: garanten) jaarlijks middels een rapportage op de hoogte stelt van
haar vorderingen ten aanzien van het bereiken van financiële zelfstandigheid.
De jaarlijkse rapportage over 2021 heeft North Sea Port inmiddels aan de garanten
gestuurd. Deze rapportage bieden wij u ter kennisname aan.
Uit de rapportage blijkt dat, zoals afgesproken is in de garantieovereenkomst, het
garantieplafond voor de leningen van North Sea Port Netherlands in 2028 naar € 0 wordt
afgebouwd. Het base case scenario, het scenario waarin sprake is van zekere investeringen
en van investeringen met een meer dan 50 procent kans daarop, laat verder voldoende
bufferruimte zien tussen de financieringsbehoefte van het havenbedrijf enerzijds en het
garantieplafond om risico's op te vangen anderzijds. In de rapportage wordt tenslotte
aangegeven dat in 2021 en begin 2022 een drietal leningen is geherfinancierd. Bij deze
herfinancieringen was twee keer sprake van gelijkblijvende bedragen (€ 200 miljoen en € 65
miljoen) en één keer van een dalend bedrag, van € 280 miljoen naar € 124 miljoen.
Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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