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Vragen n.a.v. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port
– 20040799, agendapunt 5 (schriftelijke afhandeling)
FVD, Martin Bos
1.

Kan de volgende zin nader toegelicht worden, eventueel met een voorbeeld :
“Digitalisering zien wij als een essentiële factor in de aandeelhoudersstrategie
om de waarde binnen de strategische driehoek te kunnen optimaliseren”.

Digitalisering leidt tot efficiënte (snel, betrouwbaar, tijdbesparend,
automatisering) processen zowel binnen de organisatie als voor
activiteiten in het havengebied. Digitalisering draagt bij aan het versterken
van de concurrentiekracht (het ontzorgen van klanten door digitale
diensten aan te bieden) en draagt door slimme toepassingen bij aan een
duurzame haven. Voorbeelden: (project digitale afhandeling
vrachtbrieven) en (digitalisatie binnenvaart: duwbaktrackers).

2.

Kunnen de volgende zinnen nader toegelicht worden,: “Projecten in de
duurzaamheidshoek vereisen veelal een aangepaste manier van financieren.
Nieuwe financiële middelen of een andere kapitaalstructuur worden voor deze
duurzaamheids-doelstellingen en andere doelstellingen binnen de strategische
driehoek niet uitgesloten.”
Wat wordt verstaan onder een aangepaste manier van financieren?

Projecten in de duurzaamheidsdriehoek zijn meestal kapitaalsintensief.
Reguliere financiering van dergelijke projecten is niet op voorhand
geschikt en haalbaar voor North Sea Port. Om deze projecten te kunnen
financieren zal samenwerking (op Europees niveau) moeten worden
gezocht met andere partijen. Door deze samenwerking kan toegang
worden verkregen tot andere financieringsbronnen.

3.

Bij wie ligt de bevoegdheid om deze aandeelhouderstrategie vast te stellen?
Ligt deze bevoegdheid bij GS of ligt deze bevoegdheid bij PS?

Deze bevoegdheid ligt bij Provinciale Staten. Het betreft kaderstelling /
vaststelling van beleid. De strategie ‘stuurt’ de omgang van GS met de
onderneming, waaronder de uitoefening van het stemrecht in de AvA);

4.

Als deze bevoegdheid bij GS ligt, het kan gekwalificeerd worden als een
privaatrechtelijke rechtshandeling, waarom wordt deze
aandeelhoudersstrategie dan aan PS voorgelegd om deze bij besluit vast te
stellen?

Zie antwoord op vraag 3. De aandeelhoudersstrategie wordt niet
vastgesteld door de AvA; er is geen sprake van een privaatrechtelijke
rechtshandeling.
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5.

Nee. Zie antwoorden op vragen 3 en 4.

Zou het niet logischer zijn geweest om “wensen en/of bedenkingen” te vragen?

