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Inhoudelijk
Aanleiding

Zoals blijkt uit de meerjarenbegroting die is opgesteld bij de oprichting van
de WSF ontstaat er een jaarlijks tekort van € 0,3 miljoen. Het is nu
noodzakelijk om hiervoor dekking te vinden tot het aflopen van de
concessie eind 2018. Het totale tekort per 31 december 2018 bedraagt €
932.651,--.
GS zijn nog in afwachting van een extern advies over de exploitatie en
toekomstbestendigheid van de WSF. Dit is nodig om te bezien hoe de
toekomstvisie WSF versneld gerealiseerd kan worden en hoe we om
moeten gaan met de voorziene tekorten voor de periode vanaf 1 januari
2019 (nieuwe concessieperiode) tot de ingebruikname van de nieuwe
boot.

Toelichting

Vanaf 2015 werd de veerdienst door de provincie zelf geëxploiteerd.
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 WSF kan worden toegevoegd.
Met ingang van 1 januari 2018 is de dienstregeling aangepast. Verder
heeft de toekomstverkenning nog niet geleid tot uitvoering van kostenbesparende of opbrengstverhogende maatregelen.

Binnenkort wordt een rapport gepresenteerd, waarbij de mogelijkheden
voor tariefsverhoging worden aangegeven en de vraaguitval beperkt blijft.
Om meer beleving toe te voegen aan de Westerscheldeferry zijn er
praktische ideeën voor de korte termijn (vóór seizoen 2018) en voor de
langere termijn.
Bevoegdheid

GS en PS

Voorstel

Voorgesteld wordt om dekking te vinden voor het totale tekort van €
932.651,-- per 31 december door herschikking van de WSF budgetten ter
hoogte van € 483.000,--. Herschikking vindt plaats binnen de provinciale
begroting. Er is ruimte gevonden in de ramingen van onderhoud,
indexering en huurcompensatie.
Voor € 450.000,-- wordt voorgesteld om de algemene reserve te benutten.

Argumenten
Doelen en effecten
Controleren
Planning

Kosten en dekking
Resultaat commissiebehandeling

Medio 2018 volgt een voorstel over hoe om te gaan met de voorziene
tekorten van 2019 t/m de ingebruikname van een nieuwe boot. Hiervoor
wordt het externe onderzoek naar exploitatie en toekomstbestendigheid
van de WSF afgewacht.

