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Antwoorden

Vragen n.a.v. door de heer Temmink (GL) teruggevraagde Brief GS van
10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en
Westerschelde Ferry BV - 20034224

GroenLinks begrijpt de strekking van de huidige directie van de NV WST.
Die komt neer op afzien van de beoogde samenwerking nu de tol(heffing)
zo onzeker is (geworden). Door het vertrek van de directeur van de WSF
BV is echter toch gekozen voor een constructie van 1 dag per week een
statutair directeur vanuit de NV WST.
1. Naast het feit dat de fractie van GroenLinks benieuwd is naar het
vervolg van de complete directie-invulling voor de WSF BV vraagt zij
zich af of deze constructie niet hetzelfde gevaar schuilt als waarop de
directie van de NV WST besloot dat het beter zou zijn geen
verdergaande samenwerking aan te gaan. Hoe ziet GS dit?

1. Oorspronkelijk was beoogd de Westerschelde Ferry B.V. als
dochteronderneming onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel.
De reden dat de directie van de NV Westerscheldetunnel afziet van het
overnemen van de Westerschelde Ferry BV als dochteronderneming is dat
dit gezien de huidige ontwikkelingen niet in het belang is van beide
organisaties. De politieke context van de Westerscheldetunnel is de
afgelopen periode sterk gewijzigd. Daarnaast heeft de Westerschelde Ferry
BV zich de afgelopen jaren, met hulp van de NV Westerscheldetunnel,
doorontwikkeld. Rondom het dossier ‘WSF’ is de afgelopen twee jaar
(politiek) rust ontstaan die naar verwachting juist blijvend verstoord gaat
worden bij het onderbrengen van de WSF BV onder de NV WST.
Om die reden is gekozen voor een andere vorm om de
samenwerkingsdoelstelling te kunnen realiseren door de inzet van dhr.
L. Wolterman (manager bedrijfsvoering NV WST) als statutair directeur voor

de WSF BV voor 0,2 fte. Hiermee wordt wel invulling gegeven aan de
samenwerkingsdoelstellingen maar zijn deze minder vergaand dan
oorspronkelijk beoogd. Met deze lichtere constructie wordt volgens GS een
mogelijke verstoring van de huidige (politieke) rust op het dossier WSF
voorkomen omdat de WSF geen dochter wordt van de WST.
Op dit moment vindt de werving plaats van een operationeel directeur. Op
het moment dat meer bekend is over de invulling wordt u hier nader over
geïnformeerd.

