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Uitwerking aandeelhoudersstrategie N.V. Westerscheldetunnel

Bevoegdheid

PS

Wat is het voorstel?





Toelichting

Streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige
gebruikers;
Toltarieven 2017 tot en met 2020 gelijk te houden;
De aandeelhoudersstrategie na de periode van vier jaar te
herijken.

Vier varianten aandeelhoudersstrategie worden uitgewerkt:





Aanhouden deelneming en streven naar zo laag mogelijke
tarieven;
Aanhouden deelneming en streven naar zo snel mogelijk tolvrij;
Deelneming in eigen beheer nemen/onderbrengen bij provincie
Zeeland;
Verkoop van de aandelen.

De voor- en nadelen van de varianten worden aangegeven.
GS stellen voor om te streven naar zo laag mogelijke tarieven.
Voor een voorstel over het door de provincie in eigen beheer nemen
van de Westerscheldetunnel is extra tijd nodig en kent een aantal
onzekerheden.
De verkoop van aandelen heeft verschillende nadelen. GS leggen
hierover geen voorstel voor aan PS.
Kosten en dekking

Berekend is dat bij een jaarlijks prijsstijging van 2% en een jaarlijkse
volumestijging van 2% de reserve Sluiskiltunnel in 2033 € 116
miljoen bedraagt.
Bij een jaarlijkse prijsstijging van 0% en een jaarlijkse volumestijging
van 2% komt de reserve Sluiskiltunnel in 2033 uit op € 25 miljoen,

met de aantekening dat de reserve in 2024 negatief komt te staan
(wanneer alle aannames ook gerealiseerd worden).
In deze twee scenario's is er in de stand van de reserve
Sluiskiltunnel in de jaren tot en met 2020 nauwelijks verschil,
doordat er extra afschrijvingen worden gedaan. Vanaf 2021 worden
de verschillen groter.
Overige informatie

In deze berekeningen is al rekening gehouden met de voordelen
van in totaal € 9,2 miljoen, die voortvloeien uit het voorstel
Aandeelhoudersbesluiten NV Westerscheldetunnel SERV-077 met
betrekking tot Movenience.

