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concurrentiepositie Zeeuwse havens

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 02-10-2013)
1.

Waarom opeens een versneld marktonderzoek na de geruststellende
beantwoording van de schriftelijke
vragen?

1.

Wij vinden het belangrijk om een actueel
beeld van de concurrentiepositie van de
Zeeuwse havens te krijgen.

2.

Welk verband is er dan tussen de businesscase containerisatie 2013-2015 en
de VCT perikelen?

2.

Het doel van de businesscase is het vervoer
van en het verwerken van containers in de
bestaande havens te vergroten. Ieder project
wat daar aan bij kan dragen, is voor onze
businesscase van belang.

3.

Is dit mede gelet op de kerntakendiscussie dan niet eerder een taak van
ZSP?

3.

Nee, het klopt dat veel havenactiviteiten tot
de corebusiness van ZSP behoren, maar de
havens zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Zeeland. Daarom
ondersteunen wij waar mogelijk en zetten wij
in op de businesscase containerisatie.
Daarnaast geven wij gevolg aan het uitvoeren van vastgestelde beleid, welke is
beschreven in de Economische Agenda, die
in de vergadering in november 2012 van de
Provinciale Staten is vastgesteld.

4.

De financiële strategie op lange termijn
van ZSP is gericht op het financieel
zelfstandig kunnen financieren van
activiteiten zonder garanties van de
aandeelhouders. Past het aangekondigde marktonderzoek in die filosofie?

4.

Het marktonderzoek past binnen de
activiteiten van de businesscase
containerisatie.

5.

Bent u voornemens om na het marktonderzoek strategie en kaders door de
aandeelhouders i.c. de Staten te laten
vaststellen?

5.

Mocht het marktonderzoek aanleiding geven
voor actualisering van het bestaande beleid,
dan zullen wij de officiële "reguliere" procedures volgen.
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6.

Welk doel heeft het marktonderzoek nog, 6.
nu minister Schultz bovendien heeft
uitgesproken dat van ongeoorloofde
staatssteun aan de vier zeehavens geen
sprake is?

Dit onderzoek heeft een breder doel dan het
door u gestelde. Het onderzoek heeft ten
doel om inzicht te krijgen in de actuele
marktsituatie en concurrentiepositie van de
Zeeuwse havens. Zie ook de beantwoording
op vraag 3.
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Namens de fractie van GroenLinks,

Gedeputeerde staten,

L. Harpe

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

13024064/26/DG.doc

