Provinciale Staten
Vragen van het lid der Staten ingevolge artikel 46 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2004 nummer 61.
Antwoorden van gedeputeerde staten:
Vragen ingevolge artikel 46 van het
reglement van orde van mw. H. Smits,
Zeeuws Belang!
inzake rentabiliteitsberekening van de
WCT-investering en contractuele afspraken
tussen Hesse Noord Natie en ESM
(ingekomen 8 november 2004)
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statenstukken

1.

1.
Vragen:
Inzage in de rentabiliteitsberekening
van de WCT waarnaar door Zeeland
Seaports in haar brief van 9 september
jl. wordt verwezen (versie 2600 meter);

De door de fractie van Zeeuws Belang!
gevraagde rendementsberekening van de
WCT-investering en de contractuele
afspraken tussen Hesse Noord Natie en
ESM vertonen nauwe samenhang met
elkaar.

Inzage in een aan de kortere kade
aangepaste berekening;

Wij beschikken niet over deze
documenten.

Inzage in de contractuele afspraken
tussen Hesse Noord en ESM.

Na de besluitvorming van Provinciale
Staten in oktober jl. om een nader
onderzoek te doen naar een kortere kade
van de WCT vindt er regelmatig overleg
plaats tussen Exploitatiemaatschappij
Schelde-Maas (ESM) en Hesse Noord
Natie. Het betreft hier het opnieuw
aangaan van een contractuele verplichting
tussen deze twee partijen.
Hiervoor dient onder meer een nieuwe
financiële analyse te worden opgesteld.
De provincie is bij dit overleg niet rechtstreeks betrokken.
Wij zijn ervan op de hoogte dat het
openbaar maken van informatie onderdeel
is van deze onderhandelingen. Wij zullen
ons inspannen dat hieraan een zodanige
invulling wordt gegeven dat er over dit
onderwerp openbare informatie beschikbaar kan komen.
In de Statenvergadering van 7 oktober jl. is
reeds door het College toegezegd dat als
onderdeel van de opnieuw gestarte WCTprocedure in gecomprimeerde vorm inzicht
zal worden geboden in de financiële
risico’s c.q. -afspraken.
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Toelichting:
Reeds meerdere malen heeft Zeeuws
Belang! naar een rendementsberekening van de WCT-investering
gevraagd en dit verzoek met uitgebreide argumenten onderbouwd.
Het verzoek om die berekening als
onderdeel te verkrijgen van de WCT
informatie is zowel aan gedeputeerde
de Kok als aan de algemeen directeur
van Zeeland Seaports dhr. v.d. Hart
gesteld.
Eveneens heeft Zeeuws Belang!
gevraagd naar de contractuele
afspraken tussen ESM en HNN.
Door GS is erkend dat deze informatie
aanwezig is echter inzage en of
verstrekking is door GS tot nu toe
meerdere malen geweigerd omdat de
informatie volgens GS concurrentiegevoelige informatie zou bevatten.
Zeeuws Belang! beroept zich echter
op de provinciewet Artikel 167 lid 2 die
als volgt luidt:
2 .Zij geven provinciale staten alle
inlichtingen die provinciale staten
voor de uitoefening van hun taak
nodig hebben.
1. Zij geven provinciale staten
mondeling of schriftelijk de door
een of meer leden gevraagde
inlichtingen, tenzij het verstrekken
ervan in strijd is met het openbaar
belang.
Het derde lid van voornoemd artikel
bepaalt dat GS alleen inlichtingen
mogen weigeren indien het
verstrekken ervan in strijd is met het
openbaar belang. Het door u gebruikte
argument om te weigeren nl.
concurrentiegevoelige informatie
wordt in de Provinciewet niet
genoemd.
Derhalve verzoeken wij GS alsnog
deze informatie te verstrekken.

MIDDELBURG, 7-12-2004
Namens de fractie van Zeeuws Belang!

Gedeputeerde staten,

Hedwig Smits

Drs. W.T. van Gelder
Mr. Drs. L.J.M. Verdult

E0480411.doc

