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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Groeneveld / VVD
ONDERWERP: Zeeland Seaports
TOELICHTING naar aanleiding van http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/gs-zeelandnemen-afscheid-van-wct-1.4214619 de volgende vragen:

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Terneuzen neemt als aandeelhouder
voor 16,7% deel aan de gemeenschappelijke regeling voor de aandeelhoudersvergadering van Zeeland
Seaports; hebben er recent nog besluitvormende bijeenkomsten van de
deze gemeenschappelijke regeling
plaatsgevonden? Zo ja, wanneer?

1

Ja, er heeft op 20 december 2013 een AvA NV
ZSP plaatsgevonden.

2

Is het college op de hoogte van de in
de Provinciale Staten aangenomen
motie VVD/Bierens
http://www.vvdzeeland.nl/nieuws/moti
e-aandeelhoudersstrategie-nieuwestijl-zeeland-seaports-lid-c-w-bierens/
betreffende de Zeeland Seaports
aandeelhoudersstrategie? Bij welke
gelegenheden is deze met het college
besproken en in welke zin? Onderschrijft het college de intentie van de
motie?

2

Ja, de motie is aan de bestuurlijk vertegenwoordigers in ZSP toegestuurd. Tijdens de AB
vergadering op 20 december 2013 is door mevrouw Schönknecht medegedeeld dat Provinciale Staten haar de opdracht hebben gegeven
een aandeelhoudersstrategie op te stellen.

3

Is het college op de hoogte van het
artikel in de PZC van 11-2-2014 met
titel GS Zeeland? Was u van de in het
artikel geuite voornemen door Gedeputeerde Staten op de hoogte? Wanneer is dat met u besproken?

3

Ja, wij hebben het artikel in de krant gelezen.
Nee, wij waren niet op de hoogte van de in dit
artikel geuite voornemen.

4

Als gevolg van het voornemen van
GS zal de investering in de Westerschelde Container Terminal (WCT)
worden afgeboekt; dit betekent voor
Terneuzen een verlies aan aandeelhouderswaarde van ruim € 5 miljoen;
klopt dit bedrag?

4

Alle voorbereidingskosten van de WCT zijn
reeds afgeboekt. Het enige dat nog op de balans staat zijn de gronden ten behoeve van
natuurcompensatie (Schorepolder, Welzingepolder). Deze zijn gewaardeerd tegen landbouwwaarde. De verwachting is dat deze
waarde gehandhaafd kan worden.

Wij onderschrijven de intentie van de motie om
te komen tot een gezamenlijk gedragen aandeelhoudersstrategie.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

5

Wat is de opvatting van het college
over de wijze waarop de medeaandeelhouders omgaan met het belang
van Terneuzen in Zeeland Seaports?
Acht het college deze opvatting een
goed uitgangspunt voor het bespreken van een aandeelhoudersstrategie? Waarom?

5

Wij zijn van mening dat alle aandeelhouders
het belang van een gezond en sterk havenbedrijf voor ogen moeten hebben, waarbij aandeelhouders zoveel als mogelijk op 1 lijn staan.
Het bespreken van een aandeelhoudersstrategie is een goede aanzet om een gezamenlijk
gedragen strategie voor het bedrijf te ontwikkelen.

6

Zijn er in het kader van een aandeelhouderstrategie voor de gemeente
Terneuzen overwegingen binnen het
college om onderzoek te doen naar
betrouwbare partners die beter aansluiten bij de havenactiviteiten in Terneuzen? Welke zijn deze?

6

In het kader van de aandeelhoudersstrategie
dan wel het strategisch masterplan voor Zeeland Seaports zullen samenwerkingsopties
worden onderzocht.

Datum vragen:

Datum antwoorden: 11 maart 2014
Verzonden: 26 maart 2014
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