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Middelburg, 4 september 2017
Geachte voorzitter.
Op 7 november 2016 is op de Top Rütte - Bourgeois, door de directie en RvC van Zeeland Seaports (ZSP)
en Havenbedrijf Gent (HbG), de Intentieverklaring inzake het onderzoek naar fusie ondertekend.
Inmiddels zijn op 31 augustus 2017 de fusiedocumenten inzake het voorstel voor fusie door ZSP en HbG
aan hun aandeelhouders overhandigd. U heeft hierover een persbericht ontvangen. Gedeputeerde Staten
hebben, in overleg m et de andere aan deelhouders van ZSP, de planning van de besluit- en info rmatie
momenten doorgenomen.
De deadline voor het fusiebesluit is 1 januari 2018. Dit is tevens de beoogde fusiedatum.
De planning is erop gericht het besluit voor die tijd te nemen.
De fusie is een majeur besluit. Wij vinden h et van groot belang om dat besluit goed voorbereid en zonder
tijdsdruk vanuit de vergaderorde te nemen. Mede daarom achten wij een koppeling met de doorgaans
zwaarbelaste begrotingsvergadering minder wenselijk. Voorafgaand aan het vaststellen van een concept
voorstel, zouden wij in een (vertrouwelijke) informatiebijeenkomst de uitkomsten van de second opinion
vertrouwelijk willen delen met PS en de eerste overwegingen vanuit PS meenemen in het later te bespreken
concept-voorstel.
Vanuit deze overwegingen en de deadline voor besluitvorming van 1 januari 2018 is de volgende voorlopige
(gewenste) planning gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aandeelhoudersvergadering ZSP 13 december 2017 (fusiebesluit).
Provinciale Staten op 1 december 2017 (extra vergadering).
Commissie Bestuur op 27 oktober 2017 (openbaar, extra vergadering op vervallen datum).
College/GS-besluit op 3 oktober 2017.
Informatie bijeenkomst voor Statenleden (en Raadsleden) namens GS op 26 september 2017. Officiele vorm: extra commissie met verzoek tot besloten deel.
Presentatie fusievoorstel door CEO's ZSP en HbG op 13 september 2017 te Terneuzen.
Ontvangst stukken ZSP (fusieovereenkomst) op 31 augustus 2017.

De planning is afgestemd met de gemeentelijke aandeelhouders en met ZSP.
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Hierbij doen wij dus een aantal verzoeken inzake de agenda aan het Presidium:
Vertrouwelijke informatiebijeenkomst namens GS op 26 september 2017.
Extra commissie op 27 oktober 2017.
Extra PS vergadering op 1 december 2017.
Wij verzoeken u deze bijeenkomsten in te (laten) plannen in het vergaderschema van PS.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Behoort bij brief d.d. 4 september 2017 met ons kenmerk: 17018849.

