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Brief GS van 16 januari 2018 over de financiële situatie van de Westerschelde
Ferry B.V.

Bevoegdheid

GS
PS in het kader van het budgetrecht.

Wat is het voorstel
van GS?

Kennisnemen van ontwikkelingen en resultaten versneld in uitvoering genomen
onderzoek naar exploitatie en toekomstbestendigheid Westerscheldeferry
afwachten.

Toelichting

Vanaf 2014 werd de veerdienst door de provincie zelf geëxploiteerd. Daarbij was
een jaarlijks tekort voorzien van € 0,3 miljoen.
In de toekomstverkenning fietsvoetveer is in 2016 afgesproken:
 Dat er wordt toegewerkt naar een nieuwe situatie in 2024, waarbij de
dienstregeling wordt uitgevoerd door één boot met een uurdienst;
 Te onderzoeken of de tarieven bijgesteld kunnen worden
 Er meer beleving aan de Westerscheldeferry kan worden toegevoegd.
Met ingang van 1 januari 2018 is de dienstregeling aangepast. Verder heeft de
toekomstverkenning nog niet geleid tot uitvoering van kostenbesparende
maatregelen of opbrengstverhogende maatregelen.

Financiën

Het tekort in 2016 bedroeg in € 37.943 -/- en op basis van de derde
kwartaalrapportage wordt het tekort voor 2017 geraamd op € 218.062 -/-.
In de conceptbegroting 2018 van de Westerscheldeferry wordt het tekort voor de
komende jaren geschat op € 300.000 -/- en in 2018 op € 560.000 -/- in verband
met groot onderhoud.
De financiële gevolgen zijn nog niet verwerkt in de provinciale begroting en in het
meerjarenperspectief. Er komt een statenvoorstel om het negatieve eigen
vermogen aan te zuiveren en een sluitende meerjarenbegroting voor 2018
mogelijk te maken. Het is nog niet bekend in welke PS vergadering het voorstel
behandeld kan worden.

Afdoeningvoorstel
Overig

Behandelen in de commissie Economie van 9 februari 2018

