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Verzonden

Middelburg, 14 april 2022
Geachte heer Burger Dirven,
Bij e-mail van 13 maart 2022 verzoekt u onder andere Provinciale Staten van Zeeland zo snel mogelijk
het besluit te nemen om als aandeelhouders te besluiten om Russische schepen uit de havens van
North Sea Port te weren.
In de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland op 1 april 2022 hebben de Staten gedebatteerd
over de sluiting van de havens van North Sea Port voor Russische schepen. Naar aanleiding van dit
debat is de motie "Sanctiebeleid havens voor Russische Schepen” aangenomen (zie bijlage).
Ter uitvoering van deze motie hebben wij:
- als aandeelhouder van North Sea Port het kabinet opgeroepen om te komen tot maatregelen om het
sanctiebeleid ten aanzien van de havens op nationaal en internationaal niveau te ontwikkelen en toe
te passen;
- het signaal van Provinciale Staten van Zeeland overgebracht aan North Sea Port om zich sterk te
maken in het Europese Havenoverleg voor het nemen van sancties richting Rusland;
- als aandeelhouder van North Sea Port bovengenoemde punten namens Provinciale Staten
overgebracht aan de andere aandeelhouders van North Sea Port.
Inmiddels is door de Europese Raad besloten om de havens op het grondgebied van de Unie te
sluiten voor vaartuigen die geregistreerd zijn onder Russische vlag. Nederland gaat dus de havens
sluiten voor Russische schepen, waarmee tegemoet is gekomen aan de in de motie verwoorde
oproep.
Desondanks willen we het signaal wel overbrengen, als steun voor de genomen maatregelen.
Wij gaan er van uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. Motie Sanctiebeleid havens voor Russische Schepen

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

