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Geachte voorzitter,
In de laatstgehouden staten-commissie Economie en Mobiliteit ontstond er door de inbreng van de heer
Van den DooI, burgercommissielid van de PW, verwarring over de door ons gevolgde procedure voor het
oprichten van een provinciale BV voor de exploitatie van de Fast Ferry. De door de heer Van den Dooi inge
brachte zienswijze is ook verwoord in de bijlage bij de mail die hij op 14 septemberji. heeft gestuurd aan de
leden van Provinciale Staten en in afschrift aan gedeputeerde Van Heukelom en de commissaris van de
Koning, de heer Polman.
In de betreffende bijlage gaat de heer Van den Dooi uitgebreid in op de juridische houdbaarheid van de door
GS gevolgde procedure. Onderdeel van deze procedure is het conform art. 158 van de Provinciewet aan
Provinciale Staten verzoeken om wensen en bedenkingen te uiten inzake de oprichting van de BV als middel
om de dienstverlening aan de reizigers te continueren, daarbij rekening houdend met de omstandigheden
zoals in het statenvoorstel beschreven, wo. het falen van de markt om tot een aanbieding te komen die past
binnen het eerder door Provinciale Staten vastgestelde financiële kader.
De heer Van den Dooi wijst op een formeel gebrek door het ontbreken van een ontwerp-besluit van GS
(mcl. oprichtingsakte en statuten). Wij waarderen het dat de heer Van den Dooi ons wijst op het wettelijk kader
en de daarin opgenomen verplichtingen. Deze waren ook bij ons bekend. Juli jI. hebben wij met het ministerie
van BZK dit ministerie moet uiteindelijk toestemming geven voor het oprichten van de BV afstemming gehad
over een oplossing voor de korte periode die tot 1 januari as. beschikbaar is. De benodigde stappen voor het
oprichten van een BV voeren wij zo snel mogelijk uit en op sommige onderdelen zetten we binnen de wettelijke
kaders stappen parallel die wanneer meer tijd beschikbaar was geweest deels volgtijdelijk waren doorlopen.
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In overleg met BZK hebben wij besloten om op zo kort mogelijke termijn een statenvoorstel aan u voor te
leggen, waarin duidelijk wordt gemotiveerd hoe wij tot de keuze van het oprichten van een provinciale BV zijn
gekomen. Een pragmatische en juridisch juiste aanpak, gericht op het waarborgen van de bedrijfsvoering van
het fietsvoetveer per 1 januari as. Uiteraard is het onze bedoeling om op korte termijn de statuten en de
oprichtingsakte te laten opstellen door een notaris en een besluit te nemen over de inrichting van de BV reke
ning houdend met eventuele wensen of bedenkingen van uw Staten. Statuten en oprichtingsakte benaderen
wij als een technische uitwerking van de kaders zoals die met uw Staten worden gedeeld. Uiteraard zijn
statuten en oprichtingsakte te zijner tijd door u in te zien.
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Een ander deel van het schrijven van de heer Van den Dooi betreft de motivering waarom nu juist wordt
gekozen voor het continueren van de dienstverlening van de East Eerry via een Besloten Vennootschap en
niet is gekozen voor het onderbrengen in de eigen provinciale organisatie. Zoals wij eerder hebben aangege
ven, heeft het de voorkeur om de bedrijfsvoering van het fietsvoetveer te scheiden van de provinciale organi
satie. Belangrijkste reden is dat het een tijdelijke maatregel is. Zodra de concessie weer aan de markt is
gegund, kan op deze manier op de meest efficiënte wijze de overgang van onderneming plaatsvinden.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,
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