Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Dhr. Bos en dhr. Walravens (Forum voor Democratie) ingevolge artikel 44 reglement
van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland nummer 107.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake sponsoring door NV
Westerscheldetunnel:
Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 15 september 2020

V1.2

statenstukken

1.

Hoeveel sponsorgeld vergeeft de
NV WST jaarlijks? Graag een overzicht per jaar vanaf de oprichting.

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Vanuit het oogpunt van “governance”
hechten wij aan een zuivere toepassing
van de rolverdeling inzake de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directie, Raad van Commissarissen en
aandeelhouder. In de door uw Staten
vastgestelde “Beleidsnota verbonden
partijen (kenmerk 16005799)” is deze rolverdeling nader beschreven.
Sponsoring op kleine en lokale schaal
valt onder de reguliere bedrijfsvoering
van een onderneming, hetgeen een bevoegdheid is van de directie.
Jaarlijks wordt door de directie van de
N.V. Westerscheldetunnel, om haar
maatschappelijke betrokkenheid en
verbondenheid met de regio te tonen,
maximaal een bedrag van € 50.000,middels sponsoring aan culturele en
sportieve evenementen in de regio
geïnvesteerd.

2.

3.

Hoeveel tolgeld heeft de NV WST
gemist door het verlenen van gratis
passages in het kader van indirecte
sponsoring? Graag een overzicht per
jaar vanaf de oprichting.

2.

Directe sponsoring door de Provincie
Zeeland is controleerbaar door Provinciale Staten. Zijn GS het met de
fractie van het FVD eens dat sponsoring door een fiscale entiteit, waarvan
de provincie Zeeland 100 % eigenaar

3.

Alleen aan de volgauto’s en de begeleidende motorrijders wordt tijdens de wielerkoers een gratis passage verleend.
Deze voertuigen worden niet geteld.
Incidenteel verleent de directie van de
N.V. Westerscheldetunnel passage aan
een aantal wielerkoersen. In het verleden betrof het de Enecotour, de Ronde
van Zeeland Seaports, de BeNedeladies-tour en de ZLM-tour. Sinds 2018
passeert jaarlijks de Grote Scheldeprijs
en in 2021 is de Ride for the Roses
gepland. De tunnel is tijdens die
passages slechts van korte duur gesloten voor het reguliere verkeer.
Vanuit het oogpunt van “governance”
hechten wij aan een zuivere toepassing
van de rolverdeling inzake de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directie, Raad van Commissarissen en
aandeelhouder.

Vragen aan gedeputeerde staten
is (zoals bv. NV WST), een parallelle
geldstroom creëert (ten koste van de
begroting van de Provincie Zeeland
en de WST Tolbetaler) die ongewenst en slechts indirect door PS te
controleren is? Zo nee, waarom niet?

4.

Zijn GS bereid om de NV WST op te
dragen zo spoedig mogelijk te stoppen met directe en indirecte sponsoractiviteiten zodat de WST sneller kan
worden afgelost? Zo nee, waarom
niet?

Antwoorden van gedeputeerde staten
Sponsoring op kleine en lokale schaal
valt onder de reguliere bedrijfsvoering
van een onderneming, hetgeen een bevoegdheid is van de directie.

4.

Sponsoring op kleine en lokale schaal
valt onder de reguliere bedrijfsvoering
van een onderneming, hetgeen een
bevoegdheid is van de directie.
In onze rol als aandeelhouder hechten
we er aan dat de middelen bij de NV
Westerscheldetunnel door de directie effectief en efficiënt worden besteed.
Het is aan de Raad van Commissarissen om hierop toe te zien. Dit blijkt ook
de missie van de NV Westerscheldetunnel om te streven naar ‘Optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke
tarieven’
In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV Westerscheldetunnel zullen wij dit onderwerp bespreken. Ook zullen wij in de Algemene vergadering van Aandeelhouders aandringen op explicitering en verantwoording
via het Jaarverslag van de NV Westerscheldetunnel.

5.

De fractie van Forum voor Democratie acht sponsoring van culturele en
sportieve activiteiten direct door de
provincie (onder voorwaarden) te billijken, maar vindt dat opbrengsten uit
de WST slechts voor één zaak mogen worden gebruikt: het aflossen
van de schuld op de WST. Zijn
GS het hiermee eens? Zo nee,
waarom niet?

5.

Vanuit het oogpunt van “governance”
hechten wij aan een zuivere toepassing
van de rolverdeling inzake de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directie, Raad van Commissarissen en
aandeelhouder.
Sponsoring op kleine en lokale schaal
valt onder de reguliere bedrijfsvoering
van een onderneming, hetgeen een bevoegdheid is van de directie.
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