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In de raadsvergadering van 23 januari 2014 heeft portefeuillehouder Nobel toegezegd om 
schriftelijk de vraag te beantwoorden of het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) 
nog andere projecten uitvoert, die mogelijk een risico opleveren voor PrimAviera en daarmee 
voor de gevraagde gemeentegarantie. 

SGN heeft op dit moment geen projecten naast PrimAviera. Het doel van SGN is om via 
herstructurering de tuinbouwsector te versterken. Ook in PrimAviera is dat nadrukkelijk aan 
de orde, onder meer door inzet van het herstructureringsfonds. SGN participeert om die 
reden wel in 2014 in pilots (haalbaarheidsstudies) met de provincie Zuid-Holland en enkele 
andere instanties, in herstructureringsplannen in het West- en Oostland. Deze pilots zijn 
gesubsidieerd en SGN steekt daar alleen capaciteit in. Deze kosten zijn minimaal. 

Het is echter niet ondenkbaar dat SGN in de periode dat de garantieverstrekking speelt (tot 1 
januari 2019) betrokken raakt als participant in de realisatie van andere herstructurerings
projecten. In dat geval zal SGN binnen de holdingsstructuur onder de SGN Groep B.V. een 
nieuwe entiteit (bijvoorbeeld een zelfstandige BV, waarin de verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden beperkt worden) moeten oprichten waarmee SGN dan in een dergelijk 
project participeert. Dit zal in een aparte rechtspersoon plaatsvinden met eigen aansturing 
en financiering en dit is daarmee geheel gescheiden van PrimAviera. Eventuele verliezen of 
andere risico's in die projecten zijn daarmee op geen enkele manier verhaalbaar op 
PrimAviera en een eventuele gemeentegarantie. 

Aanvullend wordt afgesproken met SGN dat, als SGN in andere 
gebiedsontwikkelingsprojecten zou participeren, ze op dat moment deze risico-scheiding 
manifest maakt in haar statuten en governance. 
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Om dit te borgen zullen wij dit opnemen in de overeenkomst die met SGN worden 
aangegaan voor de gemeente geborgde financiering. 

Wij hopen u hiermee uw vraag afdoende te hebben beantwoord. 

Hoogachtend, 
burgemeesterêh wetljoucfer^an de gemeente Haarlemmermeer, 

A. fóiakalay 
Wethouder Economische zaken ca. 


