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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het
Antwoorden van gedeputeerde staten:
reglement van orde inzake Werkprogramma
Zeehavens 2014-2016
(ingekomen 26-06-2014)
1.

Is het college al langer bekend met (de
totstandkoming van) het
Werkprogramma Zeehavens ?
Zo ja, wat is de opvatting van GS
hierover ?

1. Ja. Wij zijn bekend met de totstandkoming en
hebben daartoe een steunverklaring richting
het Ministerie van I&M gestuurd.
Zie bijlage 1.

2.

Wat is de betrokkenheid geweest van
Zeeland Seaports en haar
aandeelhouders bij de totstandkoming
van het gezamenlijke actieprogramma ?

2. Het Werkprogramma Zeehavens is opgesteld
in samenwerking tussen het Ministerie van
I&M, het Ministerie van EZ, de Branche
Organisatie Zeehavens (BOZ) en het
zeehavenbedrijfsleven, waarbij het Zeeuwse
havenbedrijfsleven werd vertegenwoordigd
door de BZW. Zeeland Seaports is een van
de vijf leden van het BOZ. De provincie
Zeeland is, als publieke aandeelhouder,
betrokken geweest in een tweetal
besprekingen met het ministerie van I&M met
als doel de afstemming van de publieke
inbedding van het Havenbeleid. Bij deze
overleggen waren ook de publieke
aandeelhouders van de Haven van
Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam.
Groningen Seaports en het Havenschap
Moerdijk aanwezig.

3.

Het Rijk kiest voor versterking van de
samenwerking tussen de Nederlandse
havens. Biedt dit volgens GS
hoofdzakelijk voordelen voor de
Zeeuwse havens, gelet op de
geografische ligging en positie van onze
havens?
Zo ja, welke?
Zo nee, welke nadelen zijn er te
noemen?

3. Met het werkprogramma hebben de
rijksoverheid, de havenbeheerders en het
havenbedrijfsleven de ambitie om de
concurrentiepositie van de Nederlandse
zeehavens te versterken.
Van samenwerking kan alleen sprake zijn als
dit ook de Zeeuwse havens voordelen biedt.
Voorbeelden van samenwerking zijn op dit
moment een gezamenlijke belangenvertegenwoordiging door de Branche
Organisatie Zeehaven in Den Haag, maar
ook in Brussel. Ook wordt gezamenlijk
gekeken naar het delen en bundelen van
kennis over Europese co-financiering. Het
werkprogramma sluit overigens
samenwerking met Vlaamse Havens niet uit.

Over de grens wordt samengewerkt in het
zeehavenoverleg Vlaams Nederlandse Delta
en in projecten als Duurzame Zeehavens en
Enigma+, een gezamenlijk nautisch beheer
met de haven van Gent.
“Samenwerking" is een onderwerp dat ook
meegenomen wordt in de besprekingen van
de aandeelhouderstrategie Zeeland
Seaports, die momenteel plaatsvinden.
4.

De zeehavenbeheerders nemen
maatregelen en kijken hoe ze kunnen
samenwerken.
Kan GS ons informeren wat hierin de
bijdrage is en wat de concrete
voornemens zijn van ZSP ?

4. Een belangrijk voornemen van ZSP is om
een verkenning uit te voeren naar de
voorzieningen in en om de Zeeuwse
zeehavens, onder meer met het oog op de
diepgang in de Wielingen en de
spoorontsluitingen richting Antwerpen (met
aandacht voor de verbinding SloegebiedAntwerpen en de lijn Axel-Zelzate). De
verkenning is erop gericht knelpunten in kaart
te brengen en de kosten en baten van de
infrastructurele voorzieningen nader te
onderbouwen.
De overige bijdragen van de
Zeehavenbedrijven staan nauwkeurig
omschreven in het werkprogramma.

5.

Is GS met de SGP van mening dat
genoemde ontwikkelingen betrokken
moeten worden bij de totstandkoming
van de vast te stellen aandeelhoudersstrategie ?

5. Ja.
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