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Overige informatie

Op 6 juni 2014 wordt het besluit over de provinciale bijdrage aan
PS voorgelegd.
Zie pagina 3 van de overeenkomst: provinciale bijdrage:
- Uiterlijk 30 juni 2014
€ 600.000,--;
- Uiterlijk 31 januari 2015
€ 1.650.000,--;
- Uiterlijk 31 januari 2018
€ 1.650.000,-In totaal dus € 3.900.000,--
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Middelburg,

26 februari 2014

Geachte voorzitter,
Hierbij sturen wij u ter kennisneming een exemplaar van de overeenkomst tussen Provincie, gemeente Goes
en Zeeland Seaports waarin de betaling van bijdragen aan het spoorproject in Goes is geregeld. Voorts is in
deze overeenkomst vastgelegd dat de gemeente Goes in de toekomst geen aanvullende aanspraken als
gevolg van toename van goederenvervoer per spoor meer zal doen. Over deze overeenkomst bestaat over
eenstemming tussen partijen. De bijgevoegde overeenkomst is namens de provincie reeds ondertekend. De
ondertekening namens de gemeente Goes en Zeeland Seaports zal de komende dagen plaats vinden. Deze
overeenkomst zal mede aan de orde komen in de vergadering van de gemeenteraad van Goes a.s. donder
dagavond 27 februari 2014, tijdens de behandeling van het raadvoorstel over het spoorproject.
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2007 op 17 november 2006 heeft u ingestemd met een bij
drage van 4 miljoen euro voor het spoorproject Goes. Inmiddels is hiervan in het dienstjaar 2012, 100.000
euro betaald. Met de vaststelling van de najaarsnota 2012 is het nog resterende budget van 3,9 miljoen euro
toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze 3,9 miljoen euro staan vermeld als nog niet gereserveerde
prioriteit in de najaarsnota 2013. Tijdens onze voorjaarsconferentie op 1 april 2014 zullen wij een besluit over
de dekking van de provinciale bijdrage nemen.
De uit onze conferentie voortkomende voorjaarsnota wordt vervolgens behandeld/vastgesteld in uw verga
dering van 6 juni 2014. De overeenkomst is daarom aangegaan onder voorwaarde van uw instemming.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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OVEREENKOMST SPOORPROIECT GOES

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE GEMEENTE GOES, zetelende en kantoorhoudende
te 4461 GE Goes aan de M.A. de Ruijterlaan 2, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar burgemeester, dhr. mr. LJ. Verhulst, die hierbij handelt ter uitvoering van het
besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 februari 2014, hierna te
noemen: 'de gemeente Goes';

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE PROVINCIE ZEELAND, zetelende en
kantoorhoudende te 4331 BK Middelburg aan het Abdij 6, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar Commissaris van de Koning, dhr. drs. J.M.M. Polman, die
hierbij handelt ter uitvoering van het besluit van het College van Gedeputeerde Staten
d.d. 25 februari 2014, hierna te noemen: 'de Provincie';

3. de naamloze vennootschap, N.V. ZEELAND SEAPORTS, zetelende en kantoorhoudende te
4531 PD Terneuzen aan het Schelpenpad 2 (Haven 11 51), ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder, waarnemend CEO, dhr. D. Gilhuis MBA, hierna
te noemen: 'Zeeland Seaports';

Overwegende dat:

-

partijen geruime tijd in overleg zijn over het noodzakelijk uit te voeren spoorproject
in Goes dat in hoofdzaak bestaat uit de onderdelen 1 tot en met 4:
1. het vervangen van een kruiswissel, ter plaatse van de Willem
Zelleweg/Patijnweg;
2. het aanpassen van spoorwegovergang Buijs Ballotstraat;
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3. het aanleggen van een ongelijkvloerse spooronderdoorgang in de nabijheid
van de van Hertumweg -M.A. de Ruijterlaan voor alle verkeer en het opheffen
van de gelijkvloerse spoorwegovergang van Hertumweg- M.A. de Ruijterlaan;
4. het uitvoeren van een monitoringsonderzoek trillingen na realisatie van de
trillingbeperkende maatregelen.
(hierna te noemen: 'het spoorprojecť)


het spoorproject een gevolg is van de toename van het goederenvervoer tot heden
alsmede de verwachte toename in de toekomst van en naar het Vlissingse
havengebied;



het de gezamenlijke wens is van partijen om te komen tot het treffen van
(aanvullende) maatregelen om de overlast als gevolg van die toename van het
goederenvervoer per spoor te bestrijden;



de gemeente Goes in het kader van het spoorproject vanaf 2006 doende is met
voorbereidende werkzaamheden waaronder (plan)studie;



het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij brief van 1 7 januari 2014 (bijlage 1)
een financiële bijdrage heeft toegekend aan het spoorproject;



Zeeland Seaports bij brief van 7 januari 2014 op de in deze brief weergegeven
condities heeft aangegeven bereid te zijn haar toezegging tot een financiële bijdrage
aan het spoorproject van 30 mei 2006 gestand te doen (bijlage 2). gebaseerd op het
besluit van 26 september 2013 dat is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 20 december 2013;



de Provincie bij 'Gewijzigd voorstel' van 16 februari 2007 (bijlage 3) het voornemen
heeft geuit tot het doen van een financiële bijdrage aan het spoorproject, nadat
Provinciale Staten van Zeeland bij vaststelling van de programmabegroting 2007 op
1 7 november 2006, een krediet van C 4 miljoen beschikbaar gesteld hebben voor het
spoorproject;



partijen met deze overeenkomst hun respectieve toezeggingen zoals hiervoor
genoemd afdwingbaar wensen te concretiseren en vorm te geven aldus:
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Artikel 1 Basisverplichtinqen
Partijen conformeren zich ieder voor zich en verplichten zich ieder voor zich tot
nakoming van het als bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegde 'Schema betaling en
budgetritme' in die zin dat:
A.

de gemeente Goes behoudens overmacht en grove budgetoverschrijding zich
verplicht tot realisatie van 'het spoorproject' en in zoverre met inachtneming
van het bepaalde in deze overeenkomst het financiële risico draagt, hetgeen
betekent dat aan Zeeland Seaports en de Provincie nimmer een hogere
financiële bijdrage zal worden gevraagd voor het spoorproject dan volgt uit
deze overeenkomst.

B.

de Provincie in ieder geval:
-

uiterlijk 30 juni 2014 een bedrag van C 600.000,- (zegge:
zeshonderdduizend euro);

-

uiterlijk 31 januari 201 5 een bedrag van C 1.650.000,- (zegge: één
miljoen zeshonderdvijftigduizend euro);

-

uiterlijk 31 januari 2018 een bedrag van C 1.650.000,- (zegge: één
miljoen zeshonderdvijftigduizend euro);

derhalve in totaal zijnde een bedrag van C 3.900.000,- (zegge: drie miljoen
negenhonderdduizend euro) voldoet aan de gemeente Goes door bijschrijving
op rekeningnummer NL39BNGH0285002821 één en ander ter dekking van
reeds gemaakte en nog te maken kosten voor het spoorproject;

C.

Zeeland Seaports in ieder geval:
-

uiterlijk 30 juni 2014 een bedrag van C 2.962.000,- (zegge: twee miljoen
negenhonderdtweeënzestigduizend euro);

-

uiterlijk 31 januari 201 5 een bedrag van C 2.300.000,- (zegge: twee
miljoen driehonderdduizend euro);

-

uiterlijk 31 januari 2018 een bedrag van C 3.700.000,- (zegge: drie
miljoen zevenhonderdduizend euro);
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-

uiterlijk 31 januari 201 9 een bedrag van C 3.1 88.000,- (zegge: drie
miljoen honderdachtentachtigduizend euro);

derhalve in totaal zijnde een bedrag van C 1 2.1 50.000,- (zegge: twaalf miljoen
honderdvijftigduizend euro) voldoet aan de gemeente Goes door bijschrijving
op rekeningnummer NL39BNGH0285002821, één en ander ter dekking van
reeds gemaakte en nog te maken kosten voor het spoorproject.

De gemeente Goes zal ten behoeve van de betaling van de hierboven onder B en C
genoemde bedragen tijdig facturen toezenden aan de Provincie en Zeeland Seaports. De
huidige fiscale positie van de gemeente Goes ten opzichte van de Belastingdienst blijkt
uit de met die dienst gevoerde correspondentie d.d. 20 januari 2014 en de getekende
fiscale overeenkomst d.d. 11 november 2010 (bijlage SiArtikel 2 Finale kwijting en toekomstige afspraken
2.1 Met deze overeenkomst vervallen alle voorgaande afspraken, bedingen en
voorwaarden hoe ook genaamd, ter zake van de financiële bijdragen van de
Provincie en Zeeland Seaports aan het spoorproject. De gemeente Goes verleent
Zeeland Seaports in dat kader, nadat deze overeenkomst geheel, volledig en
onvoorwaardelijk is nagekomen, algehele en finale kwijting ter zake van de
toezegging d.d. 30 mei 2006 en verklaart alsdan dat deze toezegging finaal is
uitgevoerd.
2.2 De gemeente Goes verklaart dat nu en in de toekomst geen aanvullende financiële
bijdragen in het kader van toename van het goederenvervoer per spoor van en naar
Vlissingen-Oost zullen worden gevraagd van Zeeland Seaports.
2.3 De gemeente Goes verklaart af te zien van het inbrengen van bezwaar en beroep
tegen procedures die in de toekomst noodzakelijk blijken in verband met toename
van het goederenvervoer per spoor van en naar Vlissingen-Oost, zoals ten gevolge
van containerisatie in Vlissingen-Oost.
2.4 Het voorgaande laat de publiekrechtelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden
van de gemeente Goes nadrukkelijk onverlet.
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Artikel 3 Verantwoording
In het kader van de rechtmatige besteding van de door partijen beschikbaar gestelde
gelden zal door de gemeente Goes bij het spoorproject de zogenaamde SISAsystematiek worden gevolgd die partijen genoegzaam bekend is en ook als zodanig
besproken is aan de hand van het 'Toelichtend memo financiële verantwoording
spoorproject Goes' dat als informatieblad 1 bij deze overeenkomst is gevoegd.

Artikel 4 Afwijking uitgaven ten opzichte van schema
Mocht blijken dat de reële uitgaven substantieel (meer dan ÌOX) afwijken van het
'Schema betaling en budgetritme' als genoemd in artikel 1, dan komen partijen op
verzoek van de meest gerede partij tot een daarmee overeenstemmende aanpassing van
het 'Schema betaling en budgetritme' en het tempo van de in artikel 1 geregelde
betalingen.

Artikel 5 Rapportages voortgang
5.1 Partijen verklaren elkaar te informeren over de voortgang van het spoorproject,
waarbij de gemeente Goes toezegt om via de e-mailadressen
port@zeelandseaports.com en provincie@zeeland.nl de beschikbare openbare
bestuursrapportages te delen met de andere partijen.
5.2 De gemeente Goes zal voorts aan de Provincie en aan Zeeland Seaports
voortgangsrapportages over het project verstrekken. Deze zullen éénmaal per jaar
jaarlijks ultimo 1 5 januari worden verstrekt. De voortgangsrapportages bevatten ten
minste:
» beschrijving uitgevoerde activiteiten;
» kosten rapportage inclusief een overzicht van de financiële bijdragen van
externe partijen en de gemeente Goes;
^ projectplanning;
* prognose uitgaven.
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Artikel 6 Einde project
6.1 Nadat het spoorproject geheel is gerealiseerd en opgeleverd en de eindverklaring
SISA is afgegeven, geeft de gemeente Goes daarmee een volledig overzicht in de
totale investering in dit project. Mocht alsdan blijken dat de totale investering
minder is dan 24,3 miljoen euro, dan betaalt de gemeente Goes aan Zeeland
0

Seaports 5096 en aan de Provincie 16,5 Á van het verschil tussen de werkelijke
investering en 24,3 miljoen euro.
Eén en ander voor zover de bedragen als bedoeld in artikel 1 sub B en C reeds alle
zijn voldaan door respectievelijk de Provincie en Zeeland Seaports.
6.2 Mocht het spoorproject onverhoopt niet geheel kunnen worden uitgevoerd vanwege
het vervallen van één van de vier onderdelen als bedoeld in de considerans en wordt
de totale investering van het spoorproject daardoor minder dan 24,3 miljoen euro,
dan draagt Zeeland Seaports bovendien niet bij aan de direct aan dit specifieke
onderdeel van het spoorproject als bedoeld in de considerans te relateren
voorbereidingskosten.
Eén en ander voor zover de bedragen als bedoeld in artikel 1 sub C reeds alle zijn
voldaan door Zeeland Seaports.

Artikel 7 Wijzigingen en looptijd
7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
7.2 Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen
partijen worden overeengekomen.

Artikel 8 Toepasselijk recht
Partijen verklaren uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing en doen afstand van
alle algemene voorwaarden dan wel andersluidende bedingen ter zake van dit
spoorproject.
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Artikel 9 Geschillen
9.1 Partijen komen overeen dat zij bij eventuele geschillen zoveel mogelijk een
oplossing in der minne zullen proberen te bereiken alvorens de gang naar een
rechter te maken.
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarde Provincie
10.1 Onverlet de betekenis van het in de considerans van deze overeenkomst
gememoreerde voortraject, gaat de Provincie deze overeenkomst aan onder de
ontbindende voorwaarde van instemming door Provinciale Staten met het
daadwerkelijk ter beschikking stellen van de in artikel 1 sub C genoemde bedragen.
Deze ontbinding moet alsdan ter attentie van de gemeente Goes en Zeeland
Seaports schriftelijken met redenen omkleed worden ingeroepen ultimo juli 2014.
10.2 Indien de Provincie ontbinding inroept als bedoeld in het eerste lid, dan heeft dit
geen gevolgen voor de bijdragen aan Zeeland Seaports en blijft de overeenkomst
voor het overige tussen de gemeente Goes en Zeeland Seaports onverkort in stand.

De bijlagen bij deze overeenkomst zijn:
Bijlage 1: Brief d.d. 1 7 januari 2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bijlage 2: Brief d.d. 7 januari 2014 van Zeeland Seaports
Bijlage 3: Gewijzigd voorstel d.d. 16 februari 2007 van de Provincie
Bijlage 4: 'Schema betaling en budgetritme' d.d. 12 februari 2014
Bijlage 5: Brief d.d. 20 januari 2014 belastingdienst en
fiscale overeenkomst d.d. 11 november 2010
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Informatiebladen bij deze overeenkomst zijn:

Informatieblad Toelichtend memo financiële verantwoording spoorproject Goes'

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend:
Goes
... februari 2014

Middelburg
^.ífebruari 2014

namens de gemeente Goes,

dhr. mr. LJ. Verhulst
burgemeester

u

Terneuzen
... februari 2014

namens de Provincie,

namens Zeeland Seaports

dhr. drs. J.M.M. Polman
Commissaris van de Koning

dhr. D. Gilhuis MBA
wnd. CEO

