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Inhoudelijk
Aanleiding

Actieve informatieplicht; vaststelling Begroting en jaarplan 2017
van ZSP in Algemene vergadering van Aandeelhouders en in AB
van de Gemeenschappelijke Regeling op 14/12/2016

Bevoegdheid

GS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van:
 begroting en jaarplan van NV Zeeland Seaports voor 2017;
 de rapportage over de garantstelling GR Zeeland Seaports ten
behoeve van NV Zeeland Seaports.

Toelichting

In het jaarplan is opgenomen dat 25 ha uitgegeven gaat worden.
Verder wordt 15 ha op het VCB terrein (voormalig Thermphosterrein gereed gemaakt.
In de aandeelhoudersstrategie is opgenomen dat:
 Gestreefd wordt naar 8% rendement eigen vermogen. Dit wordt
niet gehaald;
 De overheidsgarantie zo snel mogelijk afgebouwd dienen te
worden. De afbouw moet jaarlijks geëvalueerd worden.
Geconstateerd wordt in een aparte bijlage dat door
verschillende ontwikkelingen er minder beroep wordt gedaan
op de garantiestelling. Hierdoor kan de garantie in 2025
afgebouwd zijn.
 Inmiddels is in opdracht van de GR ZSP een marktconsultatie
Garantieregeling ZSP uitgevoerd. Conclusies van het
onderzoek zijn o.a.: - dat er op dit moment geen reden is om de
garantietermijnen aan te passen en – indien ZSP in de
toekomst zelfstandig financiering wil aantrekken zal het
opgebouwde trackrecord in lijn moeten zijn met de financiële
projecties uit het SMP.

Kosten en dekking

In 2017 wordt een positief resultaat verwacht van € 0,3 miljoen,
waarbij al rekening is gehouden met een bijdrage van € 6 miljoen

voor de nieuwe sluis bij Terneuzen en een verlies op de
deelneming WarmCo van € 3,2 miljoen.
Voor de latere jaren worden hogere positieve resultaten (oplopend
tot € 14 miljoen) verwacht.
Overige informatie

