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Door PS aangenomen motie voor een aandeelhoudersstrategie nieuwe
stijl Zeeland Seaports NV (ZSP NV)

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

1. Aandeelhoudersstrategie vaststellen:
 Doel en legitimatie van publiek aandeelhouderschap:
o Borging van nautisch beheer en toegankelijkheid Zeeuwse
havens;
o Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in
Zeeland;
o Bevordering van duurzame werkgelegenheid.
 Algemene doelstelling publiek aandeelhouderschap:
o Het nastreven van een risicoprofiel passend bij een publieke
aandeelhouder;
o Een rendement op eigen vermogen van gemiddeld 8%,
waarmee een balans wordt nagestreefd van ruimte voor
maatschappelijke doelstellingen enerzijds en gezond financieel
beleid anderzijds.
 Verstrekte overheidsgaranties moeten zo snel mogelijk afgebouwd
worden.
 Invulling van het aandeelhouderschap:
o Provincie beoogt een actief aandeelhouder te zijn;
o Hanteren van transparante governance verhoudingen;
o Frequente communicatie met ZSP NV rond belangrijke
besluitvormingstrajecten;
o Periodiek toetsen in hoeverre onderdelen van ZSP NV voldoen
aan de behartiging van aandeelhoudersbelangen;
o Provincie wil haar belang in ZSP NV niet boven de 50% laten
uitkomen. Bij vervreemding van het provinciaal belang aan een
derde, blijft het aandeel van de huidige aandeelhouders
minimaal 51%. Bij een fusie met een Nederlandse of Vlaamse

haven kan het Zeeuwse publieke belang ook op een andere
wijze geborgd worden.
2. Overwegingen ten aanzien van herstructurering van ZSP NV
meegeven aan de directie voor de bedrijfsstrategie.
3. Directie verzoeken een onderzoek uit te voeren naar de
verschillende herstructureringsmogelijkheden voor ZSP NV.
Het gaat hierbij om:
 Waarborgen zelfstandige levensvatbaarheid grondbedrijf,
havenbedrijf en deelnemingen, financiële prestaties inzichtelijk
maken en mogelijke verbeteringen aangeven;
 Mogelijkheden herfinanciering met de bedoeling financieringslasten
te verminderen en garantie versneld af te bouwen;
 Mogelijkheden om deelnemingen (in ieder geval WarmCO2) te
verkopen of rechtstreeks onder de aandeelhouders te plaatsen;
 Inventariseren mogelijkheden van nationale en internationale
samenwerking om continuïteit op langere termijn te waarborgen;
 De uitkomsten van dit onderzoek aan het einde van het eerste
kwartaal 2015 bespreken in de AvA. Daarna kan de AvA zich
uitspreken over de te volgen strategische koers.
4. Huidig uitgangspunt handhaven dat dividenduitkeringen niet
mogelijk zijn zolang er sprake is van overheidsgaranties voor
de financiering van ZSP NV.
Argumenten

Als overheidsaandeelhouder heeft de provincie zowel maatschappelijke
beleidsdoelstellingen met haar deelnemingen als doelstellingen op het
gebied van risico en rendement. Met het opstellen van een
aandeelhoudersstrategie voor ZSP NV wil de provincie deze
doelstellingen helder en transparant vastleggen en de onderlinge
samenhang duidelijk maken. Dit moet bijdragen aan een adequate
vertaling van aandeelhoudersdoelstellingen naar ondernemingsbeleid
en een goede monitoring van resultaten.

Doelen en effecten





Borging van nautisch beheer en toegankelijkheid Zeeuwse havens;
Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in
Zeeland;
Bevordering van duurzame werkgelegenheid.

Controleren

Bij het voorleggen van de begroting, jaarplan, tussentijdse rapportages
en de jaarrekening.

Uitvoering

Formeel is de GR Zeeland Seaports aandeelhouder van ZSP NV en
daarmee is de provincie als participant in de GR indirect aandeelhouder
van ZSP NV. Die wordt uitsluitend in het leven gehouden vanwege de
verstrekte overheidsgaranties, waardoor de rentelasten lager zijn. Na
afbouw hiervan kan de GR Zeeland Seaports opgeheven worden.
Volgens de oorspronkelijke ramingen is uitgegaan van opheffing in het
jaar 2028. In deze aandeelhoudersstrategie is er zoveel mogelijk van
uitgegaan dat de provincie al rechtstreeks aandeelhouder van ZSP NV
is.

Informeren
Kosten en dekking

De aandeelhouders ontvangen geen dividend van ZSP NV. In de
aandeelhoudersstrategie is opgenomen dat er geen dividend uitgekeerd
kan worden zolang er sprake is van overheidsgaranties. Dit betekent
dat positieve resultaten (tot het jaar 2028 of zoveel eerder wanneer
garanties zijn afgebouwd) aan de algemene reserve van ZSP NV
toegevoegd worden.
De aandeelhouders lopen door de garanties een risico, wanneer ZSP
NV de rente en aflossing niet meer kan betalen. Mede op grond van de
algemene reserve van ZSP NV van € 126 miljoen per ultimo 2013, is in
de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit van de provincie
geen rekening gehouden met het aanspreken van deze garantie. Dit

kan mogelijk veranderen wanneer de provincie geheel of gedeeltelijk
aandeelhouder wordt van WarmCO2.
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zijn aangegeven:
aangegeven:
"Met een
de aandeelhouder de doelen
een aandeelhoudersstrategie bepaalt de
hi door
in
"Met
doelen die
die hij
het participeren
door het
participeren in
te realiseren.
de randvoorwaarden
een
hij bepaalt de
een deelneming beoogt te
realiseren. En
En hi
waar(bijv. het
risicoprofiel) waar¬
randvoorwaarden (bijv.
het risicoprofiel)
hi zin
binnen hij
wenstte
De focus ligt hier op
doelen die de
de
zijn aandeelhoudersbelangen
aandeelhoudersbelangen wenst
binnen
realiseren. De
te realiseren.
op de doelen
aandeelhouder zelf wenst
te behalen.
van een
kan een
aandeelhouder
wenst te
behalen. Aandeelhouder
zijn kan
Aandeelhouder van
een onderneming
een instrument zijn
ondememing zin
doelen te
te realiseren.
realiseren. Een
om die
om
die doelen
Een aandeelhoudersstrategie per
per deelneming maakt
maakt het in
moge¬
in principe mogelik de
de doelstellingen
vanuit het
Provincie te definivan de
lijk
concrete publieke
het gezichtspunt van
defini¬
de Provincie
doelstellingen (het concrete
publieke belang)
belang) vanuit
deze manier
eren en
kan een
normenkader van
van uitgangspunten
enrandvast te
te stellen.
stellen. Op deze
en vast
ëren
een toetsbaar
manier kan
toetsbaar normenkader
rand¬
uitgangspunten en
voorwaarden
voor iedere
worden geformuleerd.
geformuleerd. Bijeen
voorwaarden voor
iedere specifieke deelneming worden
aandeel¬
Bij"een geaccordeerde aandeelkan vervolgens worden
volstaan met
met de
de toetsmg
door PS
aan de uitgangspunten.
houdersstrategie kan
toetsing door
worden volstaan
PS aan
uitgangspunten.
houdersstrategie
rollen, bevoegdheden
lmmers
de wederzijdse rollen,
wanneer de
de kaders
en vastge¬
Immers wanneer
duidelijk afgesproken
en de
kaders duidelik
bevoegdheden en
afgesproken en
vastgeis er
minder ruimte
ruimte voor
er minder
elkaar lopen."
legd zijn,
voor grijze
gebieden waarbevoegdheden
waar bevoegdheden door
door elkaar
lopen."
legd
zijn, is
gr]ze gebieden

Sinds de
1 januari 2011
van ZSP per
is de
de Provincie
Provincie Zeeland
50% indirect aandeelde verzelfstandiging van
Sinds
Zeeland 50%
201 1 is
aandeel¬
per 1
houder in
in ZSP door
de GR
van de
die nog
wordt zolang
door tussenkomst
houder
tussenkomst van
GR Zeeland
nog gehandhaafd
Zeeland Seaports (GR) die
gehandhaafd wordt
de financiering noodzakelijk blijven
voor de
tot 2028).
de GR
GR als
overheidsgaranties voor
(in beginsel
beginsel tot
Hoewel de
blijven (in
2028). Hoewel
zich meemet zich
zelfstandige juridische entiteit bepaalde
bepaalde wettelijk voorgeschreven (governance) regels met
mee¬
met de
brengt,
in lijn
acteren partijen
de verzelfstandigingsdocumentatie al
zo veel
waren er
er al
al zo
veel mogelijk als
als waren
al
brengt, acteren
partijen in
lijn met
rechtstreekse aandeelhouders
aandeethouders in
*
in ZSP.
dit licht
vter
licht moet
moet dit
statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie
vier rechtstreekse
dit statenvoorstel
ZSP. In
In dit
ZSP NV worden
daar waar
en daar
wordt naar
het aandeelhouderschap in
in ZSP moet
moet dit
dit
waar verwezen
worden gelezen
verwezen wordt
naar het
gelezen en
worden begrepen
als het
het indirecte
indirecte aandeelhouderschap in
in ZSP
de GR.
GR.
worden
ZSP via de
begrepen als
Proces
Proces
Naar
is met
van bovengenoemde
in
* de
metde
Naar aanleiding
aanleiding van
de deelnemende
gemeenten in
een traject
motie is
deelnemende gemeenten
de GR
GR een
bovengenoemde motie
nieuwe aandeelhoudersstrategie te
te komen.
Vanuit de
de GR
GR hebben
hebben de
de leden
leden van
opgestart om
om tot
een nieuwe
tot een
komen. Vanuit
van
hetDB
van ambtelijke vertegenwoordigers (gezamenlijk de
de Werkgroep) en
het
DB met ondersteuning van
en extern
extern
Emendo Capital
een aantal
adviseur Emendo
aantal discussiebijeenkomsten gehad.
De Werkgroep heeft
Capital (Emendo) een
gehad.De
de meest
relevante onderwerpen
tijdens de discussiebijeenkomsten
discussiebijeenkomsten achtereenvolgens stil
stil gestaan bij
meest relevante
bij de
voor
te weten:
ZSP, te
voor de aandeelhoudersstrategie inzake
inzake ZSP,
weten:
en invulling
Doelstellingen aandeelhoudersstrategie en
invulling aandeelhoudersbelangen
• Doelstellingen
governance
• Corporate governance
en rendement
Financieel risico
risico en
• Financieel
en strategische samenwerking.
Financiering, deelnemingen en
samenwerking.
• Financiering,
De intentie
intentie is
is om
een breed
De
om een
breed gedragen aandeelhoudersstrategie te verkrijgen alsmede een
een goede kopkop¬
en bedrijfsstrategie.
Daarom is
is tussentijds regelmatig
peling
tussen aandeelhoudersstrategie en
bedrijfsstrategie. Daarom
peling tussen
regelmatig overlegd
overlegd
met de
en RvC
van ZSP,
en Statenleden.
De opmerkingen en
de directie
met
directie en
raadsleden en
RvC van
ZSP, alsmede met
Statenleden. De
en vragen
met raadsleden
vragen
van
deze partijen
betrokken in
in
* de
de overwegmgen
van het strategietraject.
ondervan deze
overwegingen van
Emendo heeft ter onder¬
partijen zijn betrokken
strategietraject. Emendo
van het traject een
een adviesrapport uitgebracht.
steuning van
ter inzage
Dit rapport ligt ter
inzage bij
uitgebracht. Dit
bij de statengriffie.
statengriffie.

17 september 2014
2014 zijn de
de bevindingen
Op 17
van de werkgroep Aandeelhoudersstrategie ZSP gepresen¬
bevindingen van
gepresenteerd
in een
van de gemeenten die gezateerd in
een openbare bijeenkomst aan
aan de Statenleden en
en de Raadsleden
Raadsleden van
geza¬
de GR vormen.
Statenvoorstel wordt de
aandeelhoudersmenlijk de
vormen. Middels
Middels het voorliggende Statenvoorstel
de provinciale aandeelhouders¬
strategie ZSP ter
besluitvorming aan
aan PS
PS voorgelegd. De
ter besluitvorming
(de gemeenten) zijn
De overige aandeelhouders
aandeelhouders (de
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Onderwerp:
Onderwerp:
Aandeelhoudersstrategie Zeeland
Aandeelhoudersstrateie
Zeeland Seaports NV
NV
is wenselijk dat
in
* het
eigen aandeelhoudersstrategie,
hun eigen
van hun
vrij in
het bepalen
alle aandeelhoumaar het is
dat alle
aandeelhou¬
bepalen van
aandeelhoudersstrategie, maar
vrij
de reden
ders op
reden is
is het
reeds met
met alle
in de
lijn zitten.
Om die
zitten. Om
één lijn
concept-Statenvoorstel reeds
alle participanten
het concept-Statenvoorstel
de
op en
participanten in
AB van
GR. Het
Het is
van het AB
een vergadering van
in een
de GR.
is aan
van de
aan de gemeentelijke aandeelhouders
besproken
aandeelhouders
besproken in
zelf
het voorliggende Statenvoorstel
zelf om
ze een
een Raadsvoorstel
bepalen, of ze
om te bepalen,
ze het
Statenvoorstel als
Raadsvoorstel schrijven waarbij ze
als
leidraad
kunnen hanteren.
leidraad kunnen
hanteren.
GR
GR

Leeswijzer
Leeswijzer
Het
Het voortiggende
voorliggende statenvoorstel is als
als

rationale van
van een
volgt opgebouwd.
opgebouwd. Als eerste
eerste wordt
wordt de
de rationale
een aandeelaandeel¬
beschreven inclusief een
de belangen
die met
met het
houdersstrategie beschreven
een definitie van
van de
het aandeelhouderschap
houdersstrategie
belangen die
m
de begrenzing
ZSP afgeleid.
in ZSP worden nagestreefd.
Hieruit wordt vervolgens de
van de
van ZSP
scope van
de scope
nagestreefd. Hieruit
begrenzing van
afgeleid.
Ten tweede
van de huidige
Ten
evaluatie gedaan
een evaluatie
tweede wordt
wordt een
gedaan van
huidige governance
situatie waarna
waarna aanbevelingen
governance situatie
aanbevelingen
worden gedaan
te verbeteren.
om deze
waar mogelijk te
deze waar
gedaan om
verbeteren.

In de
de derde
*
In

financile risico's
risicos en
hetrendementvan
wordt een
een analyse gemaakt van
van de financiële
plaats
ZSP
rendement van ZSP
en het
plaats wordt
inclusief een
lessen die
een marktconformiteitstoets.
te trekken
trekken zijn worden
worden vervolgens omgezet
inclusief
marktconformiteitstoets. De
De lessen
die hieruit te
naar
te verbeteren.
aanbevelingen om
naar aanbevelingen
risico/rendement verhouding structureel
om de risico/rendement
structureel te
verbeteren.

Tot
uitmonden in
in een
Tot slot
slot worden hieraan
hieraan conclusies verbonden die
die uitmonden
een

ontwerpbesluit.
ontwerpbesluit.

1.
Rationale
Rationale aandeelhouderschap en
1.
aandeelhoudersbelangen
en definitie
definitie aandeelhoudersbelanqen

1.1
kader
Inleidendkader
1.1 Inleidend
De Provincie
verschillende mstrumenten
haar beschikking.
kan onDe
Provincie heeft bij
haar beleidsvorming
bij haar
beleidsvorming verschillende
instrumenten tot
tot haar
on¬
Ze kan
beschikking. Ze
der
zelf actief uitvoeren,
subsidies ter beschikking
stellen en
ze kan
kan ook deelnemen
deelnemen in
in een
der andere
andere taken
taken zelf
uitvoeren, subsidies
en ze
een
beschfkking stellen
is als
als NV
ZSP is
privaatrechtelijke organisatie.
een privaatrechtelijke
NV een
Gegeven de activiteiten
activiteiten
organisatie. ZSP
pnvaatrechtehjke organisatie.
organisatie. Gegeven
die
de markten
en de
heeft dt
aantal duidelijke voordelen,
in
*
die ZSP
markten waarop
ZSP uitvoert en
dit een
een aantal
voordelen, welke in
waarop zij opereert heeft
2010 ook
rol hebben
het besluit
de haven
haven te verzelfstandigen:
2010
ook een
hebben gespeeld bij
een rol
om de
besluit om
verzelfstandigen:
bij het
de mogelijkheid
en professioneel
een private
private organisatie biedt
om slagvaardlg,
biedt de
slagvaardig, efficint
efficiënt en
als
mogelijkheid om
professioneel als
• een
treden;
marktpartij
te treden;
marktpartij op
op te
van bestuurlijke
het terugdringen van
bestuurlijke drukte:
drukte;
• het
situaties;
voor atypische situaties;
het privaatrecht biedt
biedt maatwerk voor
• het
de verwezenlijking van
de doelstelling moeten
van de
worden aangetrokken;
voor de
aangetrokken;
private gelden worden
moeten private
• voor
rechtsvorm meer
een private
voor een
een ecode zelfstandige financiering biedt een
vanwege de
meer prikkels
private rechtsvorm
eco¬
prikkels voor
• vanwege
nomisch duurzame
nomisch
duurzame bedrijfsvoering;
bedrijfsvoering;
biedt de
dat rendement uit
uit de
de rechtsvorm
rechtsvorm kan
een privaatrechtelijke
rechtsvorm biedt
de mogelijkheid
mogelijkheid dat
kan
privaatrechtelijke rechtsvorm
• een
worden onttrokken
onttrokken (bijvoorbeeld
via dividenduitkering);
(bijvoorbeeld via
worden
dividenduitkering);
betreft toetreden
toetreden andere
later moment;
een later
moment:
voor wat
wat betreft
andere partijen
op een
partijen op
• flexibiliteit voor
de financiële
financile risicos
middelen:
van de
het beperken
beperken van
risico's tot de geïnvesteerde
genvesteerde middelen;
• het
van toepassing;
niet van
dit moet
moet kunnen
toepassing; dit
kunnen worden
worden ondervangen
• publiekrechtelijke waarborgen zijn niet
door
de elementen
voor de
elementen van
door extra
aandacht voor
van 'good
extra aandacht
'good governance'.
governance'.
De rationale
rationale van
overheid dient te
in het
een decentrale
het publieke
De
van het
het aandeelhouderschap door
door een
decentrale overheid
te liggen
liggen in
pubheke
met overheidsdeelname
de Wet FIDO).
Een heldere
belang
dat met
overheidsdeelname wordt
behartigd (zie
o.a. de
wordt behartigd
heldere aandeelhouaandeelhou¬
belang dat
(zie o.a.
FIDO). Een
de Provincie
naar voren
voren komt,
aanbedersstrategie waann
waarin het
het publieke belang
Provincie conform
conform aanbe¬
komt, acht de
belang duidelijk naar
de Rekenkamer
Zeeland van
van belang
relatie ten
deonvan de
vooreen
veling van
Rekenkamer Zeeland
belang voor
een transparante relatie
van de
on¬
ten opzichte van
ZSP. Indien
Indien immers
vooraf dudehjk
is wat
de provinciale doelstellingen zijn met
met betrekking
derneming
immers vooraf
duidelijk is
wat de
dememing ZSP.
betrekking
kunnen de
de directie
toteen
tot een deelname,
directie en
deelname, kunnen
hieraan, ieder
en RvC
van de
RvC van
de onderneming hieraan,
ieder vanuit
vanuit hun
hun eigen
dan ook
ook in
in de
de eerste
de
eerste plaats
verantwoordelijkheid, invulling
invulling geven.
De aandeelhoudersstrategie moet
moet dan
geven. De
plaats de
de Provincie
als aanen de
van de
van het publieke
rechtvaardiging van
de doelstellingen van
aan¬
Provincie als
rechtvaardiging
publieke aandeelhouderschap en
deelhouder bevatten.
bevatten.
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Onderwerp:
Onderwerp:

Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports
Seaports NV
Aandeelhoudersstrateie
aandeelhouderschap in
1.2.
1.2. Rationale
in ZSP
Rationale aandeelhouderschap
ZSP
Inleiding
Inleiding
Zeeland leert
Zeeland ligt
leeft met
met water.
water. Zeeland
ligt letterlijk
Dat geeft
Zee. Dat
letterlijk in
Zeeland sterktes
die onderscheidend
zijn
Zeeland
in Zee.
sterktes die
onderscheidend zijn
geeft Zeeland
ten opzichte
opzichte van
andere provincies.
Met de
ligging aan
de ligging
Zeeland ook
zeewater heeft
heeft Zeeland
diep zeewater
ontwikkeiten
van alle
alle andere
ook ontwikkelaan diep
provincies. Met
benut kunnen
kunnen worden.
worden. Ten
Ten dienste
kansen die
dienste van
dienste van
economie en
en ten
van haar
ten dienste
haar inwoinwo¬
kansen
die verder
verder benut
de economie
van de
ners. Gezien
de unieke
Gezien de
van Zeeland
unieke waarden
waarden van
Zeeland (natuur,
attractiviteit)
we
toeristische
willen
de
ners
toeristische
de havenont¬
willen
we
havenont(natuur,
attractiviteit)
wikkeling in
duurzame balans
in duurzame
balans houden
houden met
de rest
de omgeving.
met de
een
Daarmee
levert
ZSP
bijdrage
rest van
van de
Daarmee
levert
ZSP
een
wikkehng
omgeving.
bijdrage
aan
van Zeeland.
de identiteit
=dentiteit van
aande
Zeeland.
belang
belang
zijn op
van ZSP
havens van
vlakken
De
van
meerdere
belang
groot
de
Zeeland.
voor
provincie
:
De havens
ZSP zijn
meerdere
vlakken
van
de
voor
Zeeland.
:
op
groot belang
provincie

Publiek
Publiek

•

vitale
Waarborgen
infrastructuur
vitale
infrastructuur
Waarborgen
door haar
haar ligging
Zeeland is
een
bij
uitstek.
vervult
waterprovincie
een
ZSP
in
belangrijke
rol
de
Zeeland
is door
een
uitstek.
ZSP
vervult
een
rol
in
de
waterprovincie bij
ligging
belangrijke
maritieme en
en nautische
nautische toegankelijkheid
toegankelijkheid van
van de
voor veel
veel goederen
provincie. Daarbij
Daarbij is
zij voor
het
maritieme
de provincie.
is zij
goederen het
logistieke aanknopingspunt
eerste
aanknopingspunt op
op het
vaste land
de rest
richting de
en
rest van
de
het
achter¬
provincie
eerste Iogistieke
het vaste
land richting
de
het
achtervan
provincie en
land.
land.

•

Stimulering regionale economie
en werkgelegenheid
economie en
Stimulering regionale
werkgelegenheid
maakt
ZSP
veel
bedrijvigheid in de omgeving mogelijk, zowel
zowel op het
gebied
van
directe
"natte"
ZSP maakt veel bedrijvigheid in de
omgeving mogelijk,
op het gebied van directe "natte"
bedrijvigheid als
indirecte
Hierdoor
"droge"
bedrijvigheid.
is
een
ZSP
motor
belangrijke
de
voor
als
indirecte
bedrijvigheid
"droge" bedrijvigheid. Hierdoor is ZSP een belangrijke motorvoorde
regionale
Zeeuwse
en
economie
Circa
20%
werkgelegenheid.
van
de
totale
Zeeuwse
werkgelegen¬
Zeeuwse economie en regionale werkgelegenheid. Circa 20% van de totale Zeeuwse werkgelegenheid
direct
of
hangt
indirect
samen.
ZSP
met
heid
direct of indirect met ZSP samen.
hangt

belangrijke
regionale
Door
deze
en
rol
de
infrastructuur
in
als
een
van
van
de
motoren
de
Zeeuwse
in de regionale infrastructuur en als een van de motoren van de Zeeuwse
Doordeze belangrijke rol *
economie, ziet
de
provincie
belang
publiek
groot
een
Zeeland
de
instandhouding
en
verdere
in
uitbrei¬
economie, ziet de provincie Zeeland een groot publiek belang in de instandhouding en verdere uitbreiding van ZSP. Dit publiek belang rechtvaardigt overheidsaandeelhouderschap, omdat de Provincie via
ding van ZSP. Dit publiek belang rechtvaardigt overheidsaandeelhouderschap, omdat de Provincie via
aandeelhouderschap de koers van de Onderneming kan laten aansluiten op haar beleidsvisie aan¬
het
het aandeelhouderschap de koers vande Onderneming kan laten aansluiten op haar beleidsvisie aangaande het waarborgen van vitale infrastructuur en de stimulering van regionale economie. Deze recht¬
het waarborgen van vitale infrastructuur en de stimulering van regionale economie. Deze rechtgaande
vaardiging is in lijn met de eigendomsstructuur van vitale infrastructuur elders in het land, zoals bijvoor¬
is in lijn met de eigendomsstructuur van vitale infrastructuur elders in het land, zoals bijvoorvaardiging
beeld weergegeven in de meest recente Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (2013).
beeld weergegeven in de meest recente Nota

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (2013).

1.3. Concrete invulling aandeelhoudersbelangen
1.3. Concrete

Invulling aandeelhoudersbelangen

Deze aandeelhoudersstrategie dient als richtsnoer voor directie en RvC bij de bepaling van het beleid
Deze aandeelhoudersstrategie dient als richtsnoer voor directie en RvC bij de bepaling van het beleid
en een basis te bieden om periodiek (in ieder geval 2 keer per jaar) tussen aandeelhouders en onder¬
en een basis te bieden om periodiek (in ieder geval 2 keer per jaar) tussen aandeelhouders en onderneming te beoordelen in hoeverre aan doelstellingen is voldaan en waar moet worden bijgestuurd.
te beoordelen in hoeverre aan doelstellingen is voldaan en waar moetworden bijgestuurd.
neming
Daarom is het noodzakelijk concrete aandeelhoudersdoelstellingen te formuleren.
Daarom is het

noodzakelijk

concrete

aandeelhoudersdoelstellingen

te formuleren.

De aandeelhoudersdoelstellingen komen zowel voort uit het beschreven publiek belang van de haven
De aandeelhoudersdoelstellingen komen zowel voort uit het beschreven publiek belang van de haven
voor de Provincie Zeeland als uit de overwegingen die voor iedere aandeelhouder relevant zijn, namelijk
voor de Provincie Zeeland als uit de overwegmgen die voor iedere aandeelhouder relevant zijn, namelijk
rendement en risicobeheersing. Daarbij geldt, dat deze vanuit de context van het publieke aandeelhou¬
rendement en risicobeheersing. Daarbij geldt, dat deze vanuit de context van het publieke aandeelhouderschap worden bezien en dat risicobeperking in het algemeen wenselijk is, mede met het oog op
worden bezien en dat risicobeperking in
* het algemeen wenselijk is, mede met het oog op
derschap
wetgeving rond financiën van decentrale overheden (o.a. Wet FIDO). De onderlinge weging van de
rond financin van decentrale overheden (o.a. Wet FIDO). De onderlinge weging van de
wetgeving
belangen is zodanig, dat de publieke belangen de rechtvaardiging vormen van het aandeelhouderschap
is
dat
de
vormen van het aandeelhouderschap
belangen
zodanig,
publieke
rechtvaardiging
en dus leidend dienen te zijn
bij allesbelangen
onderneemt.
De doelstellingen
wat ZSPde
ten aanzien van rende¬
en dus leidend dienen te zijn bij alles wat ZSP onderneemt De doelstellingen ten aanzien van rendement en risico gelden daarbij steeds als randvoorwaarde om de continuïteit van de Onderneming te
ment en ris=co
steeds
als
randvoorwaarde
om de continuteit van de Onderneming te
daarbij
waarborgen
en gelden
derhalve
ook de borging van de publieke belangen op lange termijn zeker te stellen.
waarborgen

en

derhalve ook de

borging

van

de

publieke belangen op lange termijn

zeker te stellen.
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Aandeelhoudersstrateie Zeeland
Aandeelhoudersstrategie
Seaports NV

Invulling
publiek belang
belang
Invulling publiek
in de
De in
de vorige
verwoorde publieke
ZSPkomen
komentot
totuitdrukking
statutaire
vanZSP
De
vorige paragraaf
paragraafverwoorde
publiekebelangen
belangenvan
uitdrukkinginindedestatutaire
ZSP:
van ZSP:
doelomschrijving
doelomschrijving van
'1. De
De vennootschap
heeftten
tendoel:
doekhet
het(doen)
uitoefenenvan
hethavenbedrijf
havenbedrif
dat
kader de
vanhet
en
'1.
kaderde
en
positie
inmdat
(doen)uitoefenen
vennootschap heeft
positie
het Zeeuwse
haven- en
van het
Zeeuwse havenintemationaalperspectief
zowelop
dekorte
korteals
als
en industriecomplex
van
lange
industriecomplexinininternationaal
perspectiefzowel
lange
opde
termin te
te versterken.
versterken.
termijn
2. Onderdeel
Onderdeel van
hetdoel
doel van
de vennootschap
zin:
van het
van de
2.
vennootschapzijn:
de bevordering
vaneen
a. de
efficinteafhandeling
hetscheepvaartverkeer
enefficiënte
vanhet
a.
een effectieve,
enen
effectieve, veilige
bevordering van
veiligeen
afhandelingvan
scheepvaartverkeer
het zorgdragen
nautische en
voor nautische
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b. ontwikkeling,
beheeren
hethavenhaven-en
ruimenexploitatie
vanhet
enindustriegebied
b.
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randvoorwaarden die
die in
*
in deze
deze aandeelhoudersstrategie
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en Zeebrugge.
biedtkansen
kansenom
de
omde
Belgische
Belgische havens
Antwerpen, Gent
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binnen de
randvoorwaardenvoor
voorrisico
enrendement,
verder
wordtingezet
r=s=coen
ZSP,
wordt
ZSP, dat
rendement,verder
past binnen
ingezetopop
het realiseren/aantrekken
realiseren/aantrekken van
dezeontwikkelingen
krachtbij
zetten.
van bedrijvigheid
omdeze
het
bedrijvigheidom
ontwikkelingenkracht
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In het
met Impuls.
We verwachten
hierin van
van nieuwe
nieuwe bedrijvigheid
samenwerken met
van
In
het werven
werven van
Impuls. We
ZSP samenwerken
kan ZSP
verwachten hierin
bedrijvigheid kan
de constructieve
Zeeland als geheel.
die bijdraagt aan
de ontwikkeling van
van Zeeland
partijen
geheel.
aan de
constructieve samenwerking
partijen de
samenwerking die
Duurzame werkgelegenheid
Duurzame
De aanwezigheid
van ZSP
de economie
binnen de
de Provincie
Zeeland.
economie binnen
ZSP heeft een
De
een positieve
aanwezigheid van
op de
invloed op
Provincie Zeeland.
positieve invloed
met name
is van
Zeeland.
en dan
van groot belang
name hoogwaardige
Werkgelegenheid en
dan met
voor Zeeland.
hoogwaardige werkgelegenheid, is
belang voor
Ten aanzien
onderscheid gemaakt te worden
worden tussen
tussen de
de werkgelegenheid
van werkgelegenheid dient
Ten
aanzien van
dient onderscheid
zelf en
die van
van
en die
de bedrijven
die direct
of indirect
hebben met
met ZSP.
van de
en instellingen
ZSP zelf
bedrijven en
van ZSP
direct of
indirect raakvlakken
ZSP.
instellingen die
raakvlakken hebben
Deze
van werkgelegenheid dient zo
te worden
worden zoals
zoals verwoord
Deze laatste
laatste vorm
vorm van
zo veel
veel mogelijk gestimuleerd te
verwoord
* het
in
het voorgaande.
in
De Provincie
de werkgelegenheid van
ZSP zelf
zelf wordt
wordt gewaarborgd
van ZSP
duurProvincie acht
De
acht het
het wenselijk dat
dat de
een duur¬
gewaarborgd op
op een
zaam
de werkgelegenheid op
de werkgelegenheid op
voor de
niveau, dat
zaam niveau,
dat wil
zeggen dat
wil zeggen
dat de
de lange termijn voor
op de
op
korte termijn gaat en
en dat
de omvang
de werkgelegenheid moet
moet passen
van de
de acti¬
actikorte
dat de
de omvang
passen bij
van de
omvang van
bij de
omvang van
viteiten
de onderneming.
Van ZSP
wordt een
van de
de on¬
mean organisatie
on& mean"
ZSP wordt
viteiten van
een "lean
"lean &
verwacht waarbij de
onderneming Van
organisatie verwacht
de ruimte
het gebied
te ne¬
van personele
neruimte krijgt om
om op
derneming
invulling alle
alle noodzakelijke
noodzakelijke stappen te
dememing de
gebied van
personele invulling
op het
die het
niveau van
de aandeelhoudersdoelstelling brengen
men die
van de
de conhet rendement
rendement op
men
en daarmee
daarmee de
con¬
op het niveau
brengen en
tinufteit van
de onderneming
van de
te waarborgen.
tinuïteit
ondememing te
waarborgen.

Verduurzaming
Omdat Zeeland
uitmaakt van
Zeeuwse economie,
een belangrijk onderdeel
van de
Zeeland Seaports een
onderdeel uitmaakt
de Zeeuwse
economie, kan
kan het
het havenhaven¬
ook een
leveren aan
die we
met de
Zeeuwse economie
willen maken:een
we met
bedrijf ook
bijdrage leveren
een bijdrage
de omslag
aan de
de Zeeuwse
economie willen
maken: een
omslag die
het benutten
reststromen en
en het
verduurzamen van
groene grondstoffen gebaseerde economie,
economie, het
op
benutten van
van reststromen
van
het verduurzamen
op groene
verwachten we
ZSP dat
de eigen
wordt ingezet op
van ZSP
processen.
we van
Daarom verwachten
dat in
in de
bedrijfsvoering wordt
processen. Daarom
eigen bedrijfsvoering
op zuinig
schone energie
het hergebruik van
van grondstoffen,
van schone
van afvalstoffen.
gebruik van
en op
energie en
op het
afvalstoffen. Zeeland
Zeeland
grondstoffen, op
op gebruik van
binnen (het beheer
beheer van) het
haventerrein. Zorgvul¬
een voorbeeldfunctie binnen
vervult daarmee ook
ook een
Seaports vervult
het haventerrein.
Zorgvulbeschikbare ruimte
uiteraard ook
dig
omgaan met de
de beschikbare
ruimte hoort
hoort daar
daar uiteraard
ook bij.
dig omgaan
bij.
met opleidingsinstituten
Samenwerking met
opleidingsinstituten
Om innovaties
innovaties aan
*
in
genereren, kunnen
aan producten
Om
en toegevoegde waarde
verrichten en
te verrichten
waarde te genereren,
kunnen bedrijven
bedrijven in
producten te
het havengebied
in Zeeland,
van de aanwezigheid
van de kennis- en
het
havengebied profiteren
aanwezigheid van
en onderzoeksinstellingen
Zeeland,
onderzoeksinstellingen in
profiteren van
die
zich ook
verbinden met het
het havengebied.
kan leiden
leiden tot nieuwe
en met het
die zich
ook verbinden
het thema
thema water en
havengebied. Dat
Dat kan
nieuwe propro¬
ducten en
slimme combinaties,
beter opgeleid
nieuwe kansen.
en tot
en nieuwe
opgeleid personeel
ducten
tot slimme
personeel en
combinaties, beter
kansen.

alle activiteiten
dienen de
en initiatieven
leidend te zijn en
en dienen zij
Bij
activiteiten en
initiatieven van
van ZSP
ZSP dienen
de publieke
belangen leidend
Bij alle
publieke belangen
aantoonbaar
de kerntaak
de Ondememing,
zoals geformuleerd
in
staaan de
van de
ten goede te
te komen
aantoonbaar ten
komen aan
kerntaak van
geformuleerd *
Onderneming, zoals
in de sta¬
tuten.
in de
deze kerntaakten
Om deze
kerntaak ten dienste
dienste van
van het
het publiek belang
de provincie
tuten. Om
kunnen blijven
belang in
provincie goed
goed te kunnen
blijven
vervullen is
&
is gezond
financieel beleid
dienen de
de activiteiten
verantwoorde wijze S
te
gezond financieel
vervullen
beleid noodzakelijk en
en dienen
activiteiten op
te
op verantwoorde
worden uitgebreid.
In de
de volgende paragraaf zal
nader worden
worden ingegaan
de randvoorwaarden
van
uitgebreid. In
worden
zal nader
randvoorwaarden van
ingegaan op
op de
financieel beleid.
gezond financieel
beleid.
gezond

Randvoorwaarden
Randvoorwaarden

(i)
(i)

icobeheersing
Ris
Risicobeheersinq

de achtergrond
de publieke
van vigerende wetgeving en
en vanuit
de
Tegen de
achtergrond van
publieke verantwoordelijkheid richting
vanuit de
richting de
is het
het van
resultaten van
van belang
van een
een overheidsdeelneming in
in beginsel
belastingbetaler, is
belang dat
dat de
de resultaten
hoge
een hoge
belastingbetaler,
beginsel een
mate van
van voorspelbaarheid hebben.
hebben. Daarnaast
is het
het voor
de begroting
voor de
van publieke aandeelhouders
aandeelhouders
mate
Daarnaast is
begroting van
mate van
dividendinkomsten te
te hebben.De
van voorspelbaarheid van
van dividendinkomsten
om een
een zekere
wenselijk om
zekere mate
hebben. De Provincie
Provincie
streeft in
in beginsel
ZSP dat
dat past bij
voor ZSP
aandeelhouder. Dit
dan ook
bij een
naar een
een sicoprofiel
ook naar
een publieke
risicoprofiel voor
Dit
beginsel dan
publieke aandeelhouder.
zo veel
te worden
activiteiten met
met een
een voorspelbaar resultaat
veel mogelijk dient
impliceert, dat
dient te
dat zo
worden ingezet op
op activiteiten
resultaat
impliceert,
profiel.
profiel.

is van
van conjuncturele ontwikkelingen en
en risico's
vast, dat
een havenbedrijf afhankelijk is
staat vast,
dat een
Tegelijkertijd staat
risico's
nooit
worden weggenomen.
dienen van
tot tijd grote investeringen
van tijd tot
te wornooit geheel kunnen
kunnen worden
weggenomen. Daarnaast
Daarnaast dienen
wor¬
investeringen te
den gedaan ten
ten behoeve
de ontwikkeling van
de haven,
die pas
over tijd terugverdiend kunnen
kunnen
behoeve van
den
haven, die
pas over
van de
van de
worden.
met incidentele
zoals bijvoorbeeld
tegenvallers, zoals
geconfronteerd worden
worden. Bovendien
Bovendien kan
kan ZSP geconfronteerd
worden met
incidentele tegenvallers,
bijvoorbeeld
het
het faillissement

van Thermphos.
van
Thermphos.
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te gelden,
gelopen, deze
gerechtvaardigd
waar risico's
Als
derhalve te
leidraad dient
dat daar
Als le0draad
dient derhalve
daar waar
worden gelopen,
deze gerechtvaardigd
nsicos worden
gelden, dat
in balans
balans te
dienen
dat met
te zjn
te zijn
zijn vanuit
zijn met
overheidsparticipatie wordt
dienen te
vanuit en
in
de overheidspartlclpatie
wordt
en *
met het
het publieke
met de
publieke belang
belang dat
gediend. Bovendien
door adequaat
beheerst en
te worden
adequaat risicomanagement
risicos door
Bovendien dienen
dienen risico's
worden beheerst
dient de
de
en dient
gedlend
risicomanagement te
zijn tegenvallers
tegenvallers op
Onderneming
vangen met
eigen kracht
te zijn
voldoende robuuste
robuuste finanfinan¬
te vangen
op te
in staat
in
staat te
kracht op
met voldoende
Onderneming *
op eigen
ciële buffers.
concreet staat
Meer concreet
volgende voor
voor met
Provincie het
tot risicobeheersing:
het volgende
cele
buffers. Meer
staat de
de Provincie
met betrekking
betrekking tot
risicobeheersing:

•
•
•
•
•
•

tijde bijdragen
bijdragen aan
het publiek
verwoord in
dit Voorstel:
publiek belang
Voorstel;
zoals verwoord
in dit
aan het
tijde
belang zoals
Investeringen
moeten
binnen
passen
expertisegebied
ZSP;
van ZSP;
het
moeten
binnen
het
de kernactiviteiten
kernactiviteiten van
en de
Investeringen
passen
expertisegebied en
Investeringen
buiten
het
beheersgebied
zijn
ongewenst,
deze
de
kernactivitei¬
principe
tenzij
in
buiten
het
in
deze
de
kernactiviteiInvesteringen
beheersgebied zijn
principe ongewenst, tenzij
het beheersgebied
ten
in het
aantoonbaar
versterken;
ten in
en aandeelhoudersbelangen
aantoonbaar
versterken;
beheersgebied en
aandeelhoudersbelangen
Voorafgaand
investeringsvoorstellen
aan
statutair
waarvoor
aan
waarvoor
statutair goedkeuring
PS noodzakelijk
van PS
Voorafgaand
investeringsvoorstellen
goedkeuring van
noodzakelijk
is,
wenst de
de Provincie
Provincie een
een gedegen
gedegen risico
analyse te
te ontvangen
wordt
met
waarbij gewerkt
ontvangen waarbij
risico analyse
wordt
met
is, wenst
gewerkt
scenario- en
belangrijkste
op
de
parameters;
scenarioen gevoeligheidsanalyses
de
gevoeligheidsanalyses op
belangrijkste parameters;
de Onderneming
Om
lange
dienen
te
op
termijn
waarborgen
cases
business
Om de
de continuïteit
continufteit van
van de
te
dienen
business
cases
Onderneming op lange termijn waarborgen
(zie ook
financieel
te zijn
zijn (zie
volgende paragraaf)
en
ook de
dient
ZSP
te
aan
een
werken
financneel sluitend
slultend te
de volgende
dient
ZSP
te
werken
en
aan
een
paragraaf)
versterking
van
om
haar
buffervermogen
te
risico's
kunnen
op
vangen;
haar
van
om
risicos
te
kunnen
versterking
buffervermogen
op
vangen;
In het
jaren
activiteit
het geval
dat
een
meerdere
achtereenvolgend
verlieslatend
is
directie
en
de
In
activiteit
meerdere
verlieslatend
is
de
directie
dateen
en
geval
jaren achtereenvolgend
staat
niet
de
om
prestaties
blijkt
in
buigen, wordt
wordt voortzetting
activiteit
van
een
dergelijke
in
m buigen,
te
activiteit
in
nietin staat blijkt de prestaties om te
van
een
voortzetting
dergelijke
ongewijzigde vorm
onwenselijk
dat
als
beschouwd.
Dit
impliceert
wenselijk
is
dat
dan
de
directie
ongewjzlgde vorm als onwenselijk beschouwd. Dit impliceert dat wenselijk is dat dan de directie
een
fusieof
partner
overname
betreffende
activiteit
voor
de
zoekt.
fus0eof
een
overname partner voor de betreffende activiteit zoekt.
Activiteiten moeten
allen
te allen
Activiteiten
moeten te

de
van
aanzien
risicopositie
van de aandeelhouders van ZSP spelen de
Ten
GR
garanties
ten
vanuit
de
Ten aanzien van de risicopositie van de aandeelhouders van ZSP spelen
de garanties vanuit de GR ten
financiering
bijzondere
van
behoeve
de
Zolang
garantstelling
van
ZSP
rol.
een
van
sprake
lopen
is,
de
behoeve van
financiering van ZSP een bijzondere rol. Zolang van garantstelling sprake is, lopen
aandeelhouders
immers
bedrag
groter
over
een
risico
dan
waarde
van
alleen
de
het
vermogen.
eigen
aandeelhouders immers risico over een groter bedrag dan alleen de waarde van het eigen vermogen.
belang
Provincie
De
acht
het
dat
de
van
overheidsgaranties
mogelijk
afgebouwd
zo
snel
worden
dat
en
De Provincie acht het van belang dat de overheidsgaranties zo snel mogelijk worden afgebouwd en dat
belangrijke
bij
een
streven
het
hiernaar
randvoorwaarde
vormt
te
voortgang
voeren
het
beleid.
De
het
in
het streven hiernaar een belangrijke randvoorwaarde vormt bij het te voeren beleid. De voortgang in het
garanties
van
dient
minste
afbouwen
de
worden
ten
te
jaarlijks
geëvalueerd.
afbouwen van de
dient ten minste
te worden
jaarlijks

garanties

(ii)

(ii)

gevalueerd.

Rendement
Rendement

Het financieel rendement dat de Provincie ontvangt zou een afgeleide moeten zijn van het risicoprofiel
Het financieel rendement dat de Provincie ontvangt zou een afgeleide moeten zijn van het risicoprofiel
van de onderneming. In algemene zin acht de Provincie het wenselijk dat het dividend van haar deel¬
van de onderneming. In algemene zin acht de Provincie het wenselijk dat het dividend van haar deelnemingen een hoge mate van voorspelbaarheid kent en dat deze deelnemingen dus ook een laag risi¬
een hoge mate van voorspelbaarheid kent en dat deze deelnemingen dus ook een laag risinemmgen
coprofiel hebben. Door de financiële structuur die is opgetuigd bij de verzelfstandiging van ZSP, zijn
hebben Doorde financile structuur die is opgetuigd bij de verzelfstandiging van ZSP, zijn
coprofiel
dividendbetalingen voorlopig nog niet aan de orde. Allereerst zullen de verstrekte overheidsgaranties
niet aan de orde. Allereerst zullen de verstrekte overheidsgaranties
dwidendbetalingen
voorlopig
nog
moeten worden afgebouwd. Deze garanties impliceren namelijk een risicopositie voor de Provincie.
moeten worden afgebouwd.Deze garantfes impliceren namelijk een risicopositie voorde Provincie.
Daarnaast maken ze handhaving van de GR noodzakelijk, wat vanuit governance oogpunt als suboptiDaarnaast maken ze handhaving van de GR noodzakelijk, wat vanuit governance oogpunt als suboptimaal wordt ervaren.
maal wordt

ervaren

Om de garanties te kunnen afbouwen en uiteindelijk ook dividend uit te kunnen keren is een gezond
Om de garanties te kunnen afbouwen en ultendehyk ook dwldend uit te kunnen keren is een gezond
financieel beleid nodig. Dit is bovendien noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming en daar¬
financieel beleid nodig. Dit is bovendien noodzakeluk voor de continufteit van de onderneming en daarmee voor de borging van de publieke belangen van ZSP.
mee voor

de

borging

van

de

publieke belangen

van

ZSP.

Deze financiële doelstelling dient in een goede balans te worden gewogen met de maatschappelijke
Deze financile doelstelling dient in een goede balans te worden gewogen metde maatschappelijke
functie van ZSP. Immers, investeringen van ZSP zorgen voor regionale ontwikkeling en dragen daar¬
functie van ZSP. Immers. investeringen van ZSP zorgen voor regionale ontwtkkehng en dragen daarmee bij aan de totale ontwikkeling van Zeeland, ook op punten die niet altijd in financieel rendement zijn
mee bij aan de totale ontwikkeling van Zeeland, ook op punten die niet altijd in financmeet rendement zijn
uit
te drukken.
uit te drukken.

Uit een analyse van internationale havenbedrijven blijkt, dat het rendement op eigen vermogen circa
Uit
een analyse van internationale havenbedrijven blijkt, dat het rendement op eigen vermogen circa
10%
bedraagt. Tegen de achtergrond van de hiervoor genoemde publieke belangen, acht de Provincie
10%wenselijk
de hiervoor
acht
de Provincie
bedraagt.om
Tegen
achtergrond van
genoemde
publieke
belangen,Dit
het
doelrendement
een de
vermogen
op eigen
van 8%
na te streven.
rendement
zou
het wenselijk
om een doelrendement
8%heden
nate worden
streven.aangegaan.
Dit rendement
zou
vermogen
gemiddeld
gerealiseerd
moeten wordenopopeigen
alle projecten
dievan
vanaf
Uit ana¬
alle projecten
moeten
worden opredenen
doetermijn
vanaf heden
worden lijkt
Uit anagerealiseerd
gemiddeld
aangegaan.
lyses is gebleken,
dat het
om meerdere
op korte
niet haalbaar
om op onderne¬
dathetomop
meerdere
redenen van
niet haalbaar
lyses is gebleken
op korte
op ondernemingsniveau
een rendement
8% tetermijn
eigen vermogen
realiseren.
Derhalve lijkt
zal om
overleg
in nauw
een
8% te realiseren
Derhalve
zal een
m nauw overleg
mmgsniveau
op herstructureringsplan
eigen vermogen van gewerkt
en rendement
de directie
met
RvC aan een
en zal
moeten worden
tijdpad afge¬
met de directie
RvC aan
worden
een herstructurenngsplan
en zou
zal een
gewerkt moeten
moetenenworden
sproken
tijdpad
waarbinnen
het beoogde rendement
structureel
afgebereikt
kunnen
worden.
worden wordt
waarbinnen
het beoogde
rendement
bereikt
kunnen
zou bij
worden.
sproken moeten
in dit Voorstel
hier nader
Verderop
In iederstructureel
geval zal de
op ingegaan.
directie
haar jaarlijkse
in dit Voorstel
wordt hier adequaat
nader op moeten
In
* iederwat
de directie
Verderop
verantwoording
van de resultaten
de zal
redenen
uitleggen
ingegaan.
geval
bij haar
zijn van
het eventueel
jaarlijkse
verantwoording

van

de resultaten

adequaat

moeten

uitleggen

watde redenen

zijn

van

het eventueel
8
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de resultaten
van de
resultaten bij
achterblijven van
en perspectief moeten
moeten schetsen
schetsen op
achterblijven
bij de aandeelhoudersdoelstelling
aandeelhoudersdoelstelling en
op

het bereiken
bereiken

van een
situatie waarin
het doelrendement
doelrendement behaald
behaald kan
worden.
van
een genormaliseerde situatie
waarin het
kan worden.

De
beschreven aandeelhoudersdoelstellingen hebben
hebben implicaties voor
de activiteiten
voor de
De hiervoor
hiervoor beschreven
waar ZSP
activiteiten waar
ZSP
zich op
moeten richten.
beleidsfocus en
en investeringen
de volgende ka¬
kazich
richten. Voor toekomstige beleidsfocus
zou moeten
investeringen gelden de
opzou
ders:
ders:

I.l.

II.
II.

Inhoud
Inhoud
Activiteiten
en exploitatie van
van ha¬
hagerelateerd te
te zijn aan
Activiteiten dienen gerelateerd
aan ontwikkeling,
aanleg, beheer
beheer en
ontwikkeling, aanleg,
industrie in
vensen
van Zeeland
het beheergebied
vens
en industrie
in het
Zeeland Seaports.
Seaports.
beheergebied van
Nevenactiviteiten dienen
dienen in
in ieder geval
*
direct gerelateerd
te zijn aan
de Zeeuwse
aan de
Nevenactiviteiten
gerelateerd te
geval direct
Zeeuwse havens
havens (bij(bij¬
van logistieke
maritieme // nautische
nautische koppeling).
voorbeeld een
een sterke
mate van
sterke mate
en maritieme
koppeling).
Iogistieke en
te liggen
de publieke
alle activiteiten
activiteiten dient de focus te
Bij alle
een positieve
op een
liggen op
aan de
publieke belangen
Bij
positieve bijdrage
bijdrage aan
belangen
haven gediend
binnen de
de gestelde geografische en
en financile
die met de haven
gediend zijn binnen
kaders.
financiële kaders.

Geografie
Activiteiten
in
Activiteiten vinden
vinden in

binnen het
het beheersgebied
Daarbuiten zijn
van de haven.
beginsel
haven. Daarbuiten
plaats binnen
beginsel plaats
beheersgebied van
activiteiten
in de regio
rond de
haven (Zeeland,
mits dit
dit in
in overeenstem¬
overeenstemactiviteiten mogelijk in
regio rond
(Zeeland, Vlaanderen) mits
de haven
en voor
voor zover
deze van
waarde zijn voor
van toegevoegde waarde
de doelstellingen
voor de
ming is met de statuten
zover deze
statuten en
ming
haven binnen
binnen het
van de haven
van
het beheersgebied.
beheersgebied.

II1.
III.

Financieel
Financieel
In
* beginsel
8% gehaald
kunnen
een gemiddeld
beginsel dient een
In
op eigen
vermogen van
eigen vermogen
van 8%
te kunnen
gehaald te
gemiddeld rendement op
worden.
van een
in beginsel
worden. Het
Het risicoprofiel
risicoprofiel dient
dient te passen
een publieke aandeelhouder
passen bij
bij dat van
aandeelhouder - in
beginsel
en redelijk constante rendementen.
goed
rendementen.
goed voorspelbare en
leiden tot
van de
Investeringen/projecten
niet leiden
mogen in
in beginsel
tot afwijking
de doelstelling om
om de
de
Investeringen/projecten mogen
beginsel niet
afwijking van
hebben.
overheidsgaranties per
2028 afgebouwd
uiterhjk 2028
per uiterlijk
afgebouwd te hebben.
-

1.4.
1.4.

Overwegingen ten aanzien
aanzien van
van wijziging
in het
het aandelenbelang
aandelenbelang
Overwegingen
wuziging in

de Provincie
Vanwege de
in dit
om haar
de in
dit hoofdstuk genoemde publieke belangen,
acht de
het wenselijk om
Provincie het
haar
belangen, acht
continueren en
het beleid
beleid van
en daarmee
van ZSP
mede te blijven
(indirecte) aandeelhouderschap in
ZSP te
te continueren
in ZSP
daarmee het
ZSP mede
blijven
vormgeven.
vormgeven.

Mocht dit
en goed
voorde
de Onderneming,
dan sluit
de Provincie
Mocht
dit opportuun zijn en
de ontwikkeling van
van de
sluit de
Provincie
goed voor
Ondernemmg, dan
echter niet
niet uit
uit dat
haar belang
* ZSP
mits het
het Zeeuwse
Zeeuwse publieke
echter
dat zij op
enig moment
moment haar
ZSP verkleint, mits
in
op enlg
belang in
publieke belang
belang
worden. Momenteel
is het
statutair beperkt tot
tot (Neder¬
kan worden.
adequaat geborgd
Momenteel is
het aandeelhouderschap statutair
geborgd kan
(Nederalsmede naamloze
naamloze vennootschappen en
besloten vennoot¬
landse) publiekrechtelijke
en besloten
vennootrechtspersonen alsmede
landse)
publiekrechtelijke rechtspersonen
met beperkte
waarin de
uitsluitend direct door
door publiekrechtelijke
schappen met
beperkte aansprakelijkheid,
aansprakelijkheid, waarin
de aandelen
aandelen uitsluitend
pubhekrechtelijke
en de
De Provincie
is een
rechtspersonen worden
worden gehouden en
de vennootschap zelf.
zelf. De
Provincie is
een aantal
na de
aantal jaren
de
rechtspersonen
jaren na
zou moeten
moeten worden
de
verzelfstandiging van
van mening
dat deze beperking
beperking niet
niet langer gehanteerd zou
worden. In
In de
menmg datdeze
is
& de havensector
is direct aangrenzend
een intemationale
havensector een
eerste plaats
internationale markt.
markt. Het
Het havengebied
aan
plaats is
havengebied is
aangrenzend aan
*
in Belgi
en vergaande samenwerking met
met dergelijke partijen
de mogelijkbijvoorbeeld havens
zou tot
België en
havens in
tot de
mogelijk¬
bijvoorbeeld
partijen zou
heden
moeten behoren.
behoren. In
In detweede
kunnen niet-overheidsaandeelhouders
heden moeten
een waardevolle
de tweede plaats
plaats kunnen
niet-overheidsaandeelhouders een
waardevolle
hebben voor
voor ZSP, zowel
als financieel
financieel. Derhalve
Derhalve zou
de Provincie
zou de
inbreng hebben
zowel operationeel
aan directie en
Provincie aan
en
inbreng
operationeel als
RvC de ruimte
in
* het kader
kader van
ook te
van haar
te zoeken
RvC
naar niet-overruimte willen
willen bieden
om in
bieden om
haar strategisch plan
zoeken naar
niet-overplan ook
heidsaandeelhouders.
heidsaandeelhouders.
Om het
kunnen blijven
in het
het Zeeuwse publieke belang
Om
van een
het geval van
een
belang adequaat te kunnen
blijven waarborgen, geldt in
eventuele
van een
nieuwe aandeelhouder,
de huidige
aandeelhouders ten
minste 51%
eventuele toetreding van
een nieuwe
dat de
aandeelhouder, dat
huidige aandeelhouders
ten minste
51%
de zeggenschap dienen
van
dienen te
te behouden.
behouden. Mocht blijken
met een
of Vlaamse
een fusie met
van de
een Nederlandse
Nederlandse of
blijken dat een
haven de beste
het Zeeuwse
indien nood¬
noodhaven
beste strategische optie is,
dan kan
kan de
de borging
van het
Zeeuwse publieke
belang indien
is, dan
borging van
publieke belang
worden geborgd dan
zakelijk wat
Provincie betreft ook
ook op
wat de Provincie
op andere wijze worden
dan via
aandelenverhouding.
via de
de aandelenverhouding.

Om een
balans te
acht de
de provincie
Om
een gezonde balans
behouden richting
te behouden
aandeelhouders, acht
richting de huidige
huidige overige aandeelhouders,
provincie het
meer dan
om haar belang
onwenselijk om
te vergroten tot
50% van
van de
dan 50%
de aandelen.
aandelen.
tot meer
belang te
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2.
Governance
2.
Governance
2.1.
2.
huidige situatie
Evaluatie huldige
1. Evaluatie
van het
de beschrijving
en de
van aandeelhoudersdoelstelhet aandeelhouderschap en
rechtvaardiging
aandeelhoudersdoelstel¬
beschrijving van
rechtvaardiging van
de invulling
van het
lingen
in een
om in
een aandeelhoudersstrategie de
te nehet om
het aandeelhouderschap op
ne¬
op te
lingen past het
invulling van
de aandeelhouders
men. Hiermee
aandeelhouders aan
aande
maken hoe
hoe zij hun
rol binnen
binnen
men.
Onderneming duidelijk maken
Hiermee kunnen
kunnen de
de Onderneming
hun rol
de corporate governance
te vullen
en hoe
te houden
de behartiging
wensen in
de
vullen en
hoe zij
governance wensen
in te
behartiging
wensen te
houden op
op de
zij toezicht wensen
van
van hun
hun belangen.
belangen.

Naast
Naast de
de

Vier jaar na
de verzelfstandiging van
ZSP vindt de
na de
van ZSP
de Provincie
Provincie het
daarnaast wenselijk om
om een
het daarnaast
evaluatie
een evaluatie
te
de corporate governance
de Motie.
Motie. Om
van de
te doen
van de inrichting
doen van
bij ZSP,
een
Om een
in de
ZSP, zoals benadrukt in
inrichting van
governance bij
de corporate governance
de
de huidige
te makentussen
goede vergelijking te
governance bij
van de
realiteit van
ZSP en
en de
maken tussen de
bij ZSP
huidige realiteit
die destijds bij
stonden, heeft de Werkgroep teruggegredoelstellingen
voor ogen
de verzelfstandiging
bij de
teruggegre¬
doelstellingen die
verzelfstandiging voor
ogen stonden,
de een
de verzelfstandigingsdocumentatie, namelijk De
NV kent
een belangrijk adagium uit de
pen op
een
De NV
kent een
pen
op de
in gebondenheid.
zekere
de wensom
ZSP
van de
vniheid in
zekere vrijheid
Hiermee wordt
wordt enerzijds rekenschap
wens om ZSP
gebondenheid. Hiermee
rekenschap gegeven
gegeven van
als
in te
meer handelingsvrijheid
te geven
risico's in
te kaderen
kaderen en
als zelfstandige onderneming meer
geven en
handelingsvrijheid te
en risico's
en anderzijds
dient in
worden dat
dat ZSP
is met
met publieke
aandeelhouders
genomen te
dient
ZSP een
een onderneming is
te worden
in ogenschouw genomen
publieke aandeelhouders
met bijbehorende
en verantwoordelijkheden.
met
belangen en
verantwoordelijkheden.
bijbehorende belangen
De Werkgroep heeft
evaluatie van
de governance
zowel gekeken
de formele
van
voor de evaluatie
gekeken naar
van de
heeft voor
naar de
De
formele inrichting
inrichting van
governance zowel
de corporate governance,
zoals vastgelegd in
de uitwerking
*
in de
naar de
van afspraken
governance, zoals
in de
statuten, als
de
de statuten,
als naar
de
afspraken in
uitwerking van
is onder
onder andere
het evaluatierapport van
bureau
van het
van bureau
praktijk.
praktijktoetsing is
andere gebruik gemaakt van
praktijk. Voor de praktijktoetsing
methet
2013. Aangezien de werkzaamheden
Lysias
van de
werkzaamheden van
de Werkgroep zijn uitgevoerd
uitgevoerd met
het
Lysias Consulting
Consulting uit 2013.
realiseren van
van een
de
oog
een aandeelhoudersstrategie,
name geconcentreerd
heeft zij zich met name
geconcentreerd op
oog op
op het realiseren
aandeelhoudersstrategie, heeft
op de
reden is
en de Onderneming
Om die reden
relatie tussen
tussen de aandeelhouders en
is zij
niet in
inhoudelijke beoorin de inhoudelijke
Onderneming. Om
beoor¬
zij niet
RvC getreden.
van het functioneren
van directie
deling van
functioneren van
directie en/of
en/of RvC
in de formele inrichting
van de corporate governance
Werkgroep heeft
heeft geconstateerd
dat in
geconstateerd dat
inrichting van
governance weinig
wemtg
vinden zijn.
financile garanties aan
Mede vanwege
te vinden
aandachtspunten te
vanwege de verstrekte financiële
aan ZSP
vanuit de
de
ZSP vanuit
aandachtspunten
zijn Mede
GR hebben
de aandeelhouders
voor het aangaan
hebben de
aandeelhouders redelijk
van
redehjk vergaande goedkeuringsbevoegdheden voor
aangaan van
financile verplichtingen door
door ZSP
Verder hebben
aandeelhouders het
het recht
recht om
zowel de RvC
financiële
hebben aandeelhouders
om zowel
ZSP. Verder
als de
RvC als
directie te
al zou
en ontslaan
en mogen
zou dit
mogen zij
directie
benoemen en
ontslaan en
de strategische plannen
te benoemen
dit
Al met al
goedkeuren. Al
plannen goedkeuren.
zij de
voldoende
de gang
binnen de
de onderneming
van zaken
rol van
van
bieden, passend
gang van
voldoende grip op
zaken binnen
moeten bieden,
passend bij
bij de rol
ondememmg moeten
op de

De
De

een overheidsaandeelhouder.
overheidsaandeelhouder.

een

Ondanks
Ondanks deze
deze

in de
van zeggenschap van
aandeelhouders langs
van aandeelhouders
borging van
langs formele lijnen,
er in
de praktijk
borging
lijnen, lijkt er
van werkafspraken. Op hoofdlijnen
worden dat
nog
voor verbetering van
wel ruimte
ruimte voor
geconstateerd worden
kan geconstateerd
dat
nog wel
hoofdlijnen kan
is van:
van:
sprake is
en actieve
beleid:
drukte en
in beleid;
actieve inmenging
Bestuurlijke drukte
inmengmg m
• Bestuurlijke
informatiestroom en
en communicatie;
communicatie;
in informatiestroom
Onduidelijkheid in
• Onduidelijkheid
Het ontbreken
ontbreken van
van een
een geactualiseerd strategisch plan.
plan.
• Het

De verschillende
in
* de
de corporate governance
rol sinds de
de
zoekendte
De
governance lijken
verschillende actoren
hun rol
actoren in
te zijn naar
naar hun
lijken nog
nog zoekend
omdat zij een
van de
extra
rol, omdat
verzelfstandiging. Het
Het bestaan
bestaan van
de GR
een complicerende rol,
een extra
GR speelt hierbij
hierbij een
de weg
het bij
en in
bestuurslaag
aan het
staat aan
creëert en
in de
directe aandeelhouderaandeelhouder¬
bestuurslaag creeert
weg staat
bij verzelfstandiging beoogde
beoogde directe
de overheden
overheden nog
is dit
financieel garant staan
staan voor
echter een
voor ZSP
dit echter
schap. Zolang de
een moeilijk op
ZSP is
lossen
te Iossen
schap.
nog financieel
op te
situatie.
situatie.
2.2.
2.2.

van provinciaal
Invulling van
Invulling
provinciaal aandeelhouderschap

de grote publieke
financile belangen
waarde eigen
en financiële
Gegeven
eigen vermogen)
Gegeven de
publieke belangen
belangen en
belangen (garantstelling,
(garantstelling, waarde
de Provincie
ZSP. Daarbij
wordt de
beoogt de
Provincie actief aandeelhouderschap bij
bij ZSP.
Daarbij wordt
van bevoegdhe¬
de begrenzing
begrenzing van
bevoegdheden
statuten van
de onderneming in
*
Om invulling
en statuten
van de
te geven
de geaan de
den door
de wet
door de
wet en
genomen. Om
ge¬
invulling te
in acht
acht genomen.
geven aan
constateerde verbetermogelijkheden in
in de
de govemance,
het wenselijk dat
constateerde
governance, acht
meer concon¬
acht de
Provincie het
de Provincie
dat meer
crete
de invulling
en Onderneming
en dat
van rollen
worden gemaakt tussen
dat de
rollen
crete afspraken
tussen aandeelhouders en
afspraken worden
Onderneming en
invulling van
kunnen met
met ZSP
op meer
meer transparante wijze gebeurt.
die manier
Alleen op
manier kunnen
ZSP concrete
op die
concrete doelstellingen
gebeurt. Alleen
op
doelstellingen
worden bepaald
vanuit de
de belangen
belangen van
waarop achteraf consistente
van aandeelhouders
en
worden
aandeelhouders waarop
bepaald vanuit
consistente monitoring
monitoring en
kan ptaatsvinden.
bijsturing
plaatsvinden.
bijsturing kan
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De
Provincie zet
zich in
zet zich
De Provincie
in

•
•

•
•

•
•
•

de volgende concrete
voor de
voor
concrete werkafspraken:

de GR
al zo
Ondanks het
van de
vanuit de
de Provincie
en gemeenten
Ondanks
het bestaan
bestaan van
gemeenten al
zo veel
GR wordt
wordt vanuit
Provincie en
veel mogelijk
al 4
4 rechtstreekse
er al
aandeelhouders zijn;
geacteerd
rechtstreekse aandeelhouders
geacteerd alsof er
zijn;
Het
dat de
is van
van ZSP impliceert dat
van de
Het publieke
karakter van
de Onderneming
zich bewust
de noodzaak
noodzaak
publieke karakter
bewust is
Onderneming zich
haar
aan het realiseren
van publieke
haar medewerking
verlenen aan
realiseren van
medewerklng te verlenen
publieke doelstellingen.
doelstellingen. Tegelijkertijd
ZSP waarbij marktconformiteit
zuwere benadering
van ZSP
een zuivere
het van aandeelhouders
aandeelhouders een
vergt hetvan
marktconformiteit en
en
benadering van
met het
het oog
continuteit van
de Onderneming
cases uitgangspunt zijn met
sluitende business
business cases
van de
en
op continuïteit
oog op
Onderneming en
afbouw van
van garanties;
afbouw
garanties;
Er wordt
onderscheid gemaakt in
van aandeelhouder
wordt steeds
steeds onderscheid
in communicatie
Er
en die
tussen de rol
communicatie tussen
rol van
aandeelhouder en
die
van beleid
makende en/of
overheid. Alleen
van het
beleid makende
handhavende overheid.
van
en/of handhavende
Alleen de portefeuillehouders
lid van
portefeuillehouders die
die lid
AB
kunnen als
communiceren. In
als aandeelhouder
aandeelhouder communiceren.
In andere
AB kunnen
ZSP benaderd
andere gevallen wordt
wordt ZSP
benaderd als
als ieie¬
dere
die niet
dere andere
andere onderneming die
niet in
eigendom is;
in publiek eigendom
is;
Naast
reeds bestaande
bestaande strategische meerjarenplannen
dient jaarlijks een
een jaarplan voor
meerjarenplannen dient
Naast de
de reeds
voor het
het
worden met
daarin doelstellingen,
van gevoerd
en
volgende jaar opgesteld
opgesteld te
doelstellingen, evaluatie
te worden
met daarin
evaluatie van
beleid en
gevoerd beleid
financiele kaders,
kunnen houden
kaders, zodat
voorgestelde financiële
aandeelhouders voldoende
voldoende grip kunnen
zodat aandeelhouders
houden op
de
op de
onderneming;
onderneming;
de drectie
dienen te
door de
de Ondememing
te worden
van de
Investeringsvoorstellen
ge¬
worden gedaan
directie van
en geOnderneming en
Investeringsvoorstellen dienen
gedaan door
de aandeelhoudersstrategie;
toetst
basis van
van de
toetst op
aandeelhoudersstrategie;
op basis
Indien aandeelhouders
aandeelhouders zelf
zelf projecten
het initiatief
initiatief niet
en de directie
binnen de
Indien
willen realiseren
realiseren en
directie het
projecten willen
niet binnen
kaders van
wil/kan oppakKen,
van ZSP
worden deze
In principe
n
ZSP wil/kan
kaders
deze in
oppakken, worden
in aparte entiteiten
ondergebracht;
entiteiten ondergebracht;
pnncpe *
Indien vooreen
van ZSP
zelf
ZSP noodzakelijk is,
Indien
voor een (ontwikkelings)project medewerking
maar ZSP
ZSP zelf
is, maar
medewerking van
omdat het
is (bijvoorbeeld
het geen
worden transgeen initiatiefnemer is
geen kerntaak
van ZSP
kerntaak van
trans¬
ZSP betreft),
(bijvoorbeeld omdat
betreft), worden
geen
acties
acties tegen marktconforme
marktconforme voorwaarden
voorwaarden uitgevoerd.
uitgevoerd.

Om de rol
aandeelhouder vanuit
de Provincie
te kunnen
kunnen invullen
invullen is
is het
naast heldere
Om
rol als
goed te
als aandeelhouder
vanuit de
Provincie goed
heldere govergover¬
het naast
nance principes
ook van
binnen de
de Provincie
en aandeelhouder
nance
tussen Onderneming
belang om
Onderneming en
van belang
om binnen
een
aandeelhouder ook
Provincie een
pnncpes tussen
12 maart
maart 2003
2003 is
is de
in
duidelijke taakverdeling vastte
leggen. Op 12
Dualisering Provinciebestuur
de Wet
Wet Dualisering
Provinciebestuur in
vast te leggen.
vande
is het
het scheiden
Door
van bestuurlijke- en
Het doel
doel van
werking getreden.
getreden. Het
de wet
en controlerende
scheiden van
controlerende taken.
wet is
taken. Door
een eigen
van deze wet
en GS
wet hebben
hebben PS
inwerkingtreding van
en takenpakket:
PS en
GS ieder een
takenpakket:
inwerkingtreding
positie en
egen positie
PS zijn *
in
de eerste
controleren de uiteerste plaats
in de
de koers,
uit¬
koers, controleren
plaats volksvertegenwoordiging: zij bepalen
bepalen de
• PS
GS en
en sturen
voering door
nodig bij;
waar nodig
door GS
sturen waar
bij;
voerlng
GS richten
richten zich
het besturen
de provincie
daarover verantwoording af
af aan
en leggen
aan
zich op
besturen van
van de
provincie en
op het
leggen daarover
• GS
PS.
PS.
In feite stellen
stellen PS
PS de
de kaders
controlerende functie,
vast en
GS verantwoordelijk zijn
In
functie, terwijl GS
en hebben
een controlerende
kaders vast
hebben een
voor
voor de
de uitvoering.
uitvoering.

De interne
interne bevoegdheidsverdeling
is in
* het
het StatenvoorStatenvooren PS,
De
van ZSP
GS en
tussen GS
als aandeelhouder
aandeelhouder van
ZSP is
in
PS, als
bevoegdheidsverdeling tussen
stel "Afspraken
overde
betrokkenheid van
van Provinciale
aandeelhoudersbesluiten inzake
NV
stel
de betrokkenheid
Staten bij
Provinciale Staten
inzake NV
"Afspraken over
bij aandeelhoudersbesluiten
2011 ). Dit
voorstel is
is een
11110792:11
(nummer: 1111
Zeeland Seaports" vastgesteld (nummer:
november 2011).
0792; 11 november
een aanvulling
Dit voorstel
aanvulling
PS worden geïnformeerd
van 28
waarin PS
over de
de interne
28 september 2010 waarin
op
bevoegdheidsver¬
interne bevoegdheidsverop de brief van
gefnformeerd over
10029803). (bijlage
deling bij
bij deelnemingen
deelnemingen (kenmerk 10029803).
2).
(bijlage 2).
vande
van mening
en de afstemming
Wij zijn van
dat het
het werk van
de Werkgroep en
WIj
mening dat
afstemming met verschillende stakeholders
basis vormt voor
en een
bijgedragen aan
positief hebben
hebben bijgedragen
aan wederzijds begrip
een goede basis
voor meerjarige
besluit¬
begrip en
meerange besluitemaar de
vorming. Wij streven ernaar
de informatievoorziening
de Ondememing
Provincie frequent
en de Provincie
tussen de
Onderneming en
informatievoorziening tussen
te
laten plaatsvinden.
PS daarover ook tijdig wordt geïnfor¬
zullen wij ervoor
dat PS
ervoor zorgdragen dat
te laten
plaatsvinden. Vervolgens zullen
genformeerd. Daarnaast
van de
verantwoording van
hechten wij aan
meerd.
Daarnaast hechten
aan een
een jaarlijkse verantwoording
van de verschillende
de prestaties
prestaties van
verschillende
ZSP onderdelen,
de realisatie van
onderdelen, zodat
van gedefinieerde aandeelhoudersbelangen transparant getoetst
zodat de
ZSP
kunnen worden.
worden. Op basis
basis van
van deze verantwoording streven
ernaar de invulling
van het aandeelhou¬
aandeelhoukunnen
streven wij
invulling van
wij ernaar
beoordelen en
indien nodig
en indien
derschap te
te beoordelen
te heroverwegen.
heroverwegen.
nodig te
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2.3.
ZSP
Aandachtspunten in
en ZSP
aandeelhouders en
in relatie
2.3. Aandachtspunten
relatie tussen
tussen aandeelhouders

Zoals uit
de
Zoals
uit de

voorgaande
kijkt de
bij de
verbetering van
van de
Provincie bij
de corporate
corporate
is gebleken,
de Provincie
de verbetering
paragraaf is
voorgaande paragraaf
gebleken, kijkt
governance
van ZSP
een aantal
van belang
de Provincie
Provincie een
belang
ZSP allereerst
allereerst naar
zichzelf. Daarnaast
naar zichzelf.
Daamaast vindt
vindt de
aantal zaken
zaken van
governance van
naar
van
de
governance
uitgevoerde
Werkgroep.
evaluatie door
de Werkgroep.
van
de
naar aanleiding
door de
aanleiding
uitgevoerde governance evaluatie

van
Uit
de analyse
de
is
Werkgroep
gebleken,
van
dat
de
financiële
buffers
ZSP
vergroot zouden
moe¬
zouden moeUit de
van
de
is
dat
de
financile
buffers
ZSP
van
analyse
Werkgroep
gebleken,
vergroot
ten worden.
In vergelijking
vergelijking met
havenbedrijven heeft
heeft ZSP
operationeel
ten
worden. In
andere Nederlandse
met andere
Nederlandse havenbedrijven
ZSP het
het laagste
laagste operationeel
resultaat
de grootste
en relatief
hoeveelheid vreemd
vreemd vermogen.
vermogen. Zoals
grootste hoeveelheid
3 uiteengezet
Zoals in
in hoofdstuk
uiteengezet zal
zal
resultaat en
relatief de
hoofdstuk 3
worden,
Provincie op
de Provincie
op basis
analyse dat
van deze
een financiële
basis van
deze analyse
herstructurering van
van
concludeert de
dateen
financile herstructurering
worden, concludeert
ZSP
noodzakelijk is.
voor
kan
echter
niet
zonder
de
gevolgen
blijven
corporate
ZSP noodzakelijk
is. Deze
Deze herstructurering
kan
echter
niet
zonder
de
voor
herstructurering
gevolgen blijven
corporate
governance.
governance.
acht
de
Provincie
het
plaats
wenselijk
jaarlijks
gedegen
jaarplan
een
dat
wordt
gepresen¬
acht
de
Provincie
het
dat
wordt
een
plaats
wenselijk
jaarlijks
gedegen jaarplan
gepresenteerd door
ieder
zou
moeten
in
geval
bevatten:
teerd
door ZSP.
ZSP. Dit
Dit plan
in
ieder
zou
moeten
bevatten:
plan
geval
over afgelopen
per bedrijfsonderdeel
Verantwoording over
afgelopen jaar
bedrijfsonderdeel van
jaar per
van inhoudelijke
en financiële
inhoudelijke en
• Verantwoording
financile pres¬
presover
scores
taties inclusief
aandeelhoudersbelangen
taties
inclusief rapportage
rapportage over scores aandeelhoudersbelangen
aan
bereikte
resultaten
van bereikte
de meerjarenstrategie
doelstellingen
van
• Toetsing
resultaten
de
van
aan
van
Toetsing
doelstellingen
meerjarenstrategie
nemen
te
van
de
het
Actieplan inzake
stappen
meerjarenstrategie
in
licht
• Actieplan
inzake te nemen stappen in het licht van de meerjarenstrategie
jaar
komend
• Investeringsbegroting
komend
Investeringsbegroting
jaar
Financieel plan komend
jaar
• Financieel
komend
de eerste
In de
*
In
eerste

plan

jaar

een
dergelijk
jaarplan
waarop
moment
Met
wordt
het
de
aandeelhouders
ZSP
van
hun
statutaire
be¬
Met een dergelijk jaarplan wordt het moment waarop de aandeelhouders van ZSP hun statutaire bevoegdheid inzake
goedkeuring
begrotingen
verplichtingen
van
kunnen
en
financiële
geformali¬
invullen
voegdheid inzake goedkeuring van begrotingen en financile verplichtingen kunnen invullen geformalien
aan
seerd
bijgedragen
grip
van
wordt
verder
de
de
aandeelhouders
de
op
Onderneming
oog
het
met
seerd en wordt verder bijgedragen aan de grip van de aandeelhouders op de Onderneming met het oog
op hun
financiële
risico's.
hun financile risicos.
op

de
In
een
van
van
tweede
acht
de
Provincie
de
Raad
plaats
herprofilering
gewenst.
Commissarissen
*
In detweede plaats acht de Provincie een herprofilering van de Raad van Commissarissen gewenst.
de verzelfstandiging is afgesproken, dat ZSP in
Bij de
3
zou
beginsel
commissarissen
en
aan¬
hebben
de
in beginsel 3 commissarissen zou hebben en de aanis afgesproken, dat ZSP *
Bij
verzelfstandiging
deelhouders hechten er gezamenlijk aan deze situatie per 1 januari 2015 in te laten gaan. De afname
deelhouders hechten er gezamenhjk aan deze situatie per 1 januan 2015 in
* te laten gaan.De afname
van
het aantal leden van 5 naar 3, gecombineerd met de belangrijke beslissingen die ZSP in de ko¬
van het aantal leden van 5 naar 3, gecombmeerd metde belangnke beshssingen de ZSP *
in de komende periode waarschijnlijk zal moeten nemen, vergen dat de Raad van Commissarissen in nieuwe
mende periode waarschijnlijk zat moeten nemen, vergen dat de Raad van Commissanssen in nieuwe
samenstelling over de juiste capaciteiten dient te beschikken om haar toezichthoudende rol te kunnen
over de juiste capaciteiten dient te beschikken om haar toezichthoudende rol te kunnen
samenstelling
vervullen. Om die reden acht de Provincie het van belang dat nieuwe functieprofielen worden opgesteld
vervullen. Om die reden acht de Provincie het van belang dat nieuwe functieprofielen worden opgesteld
en dat geborgd wordt dat de commissarissen in de nieuwe setting gezamenlijk aan het nieuwe profiel
en dat geborgd wordt dat de commissanssen in de nieuwe setting gezamenhjk aan het nieuwe profiel
voldoen.
voldoen.
Van de directie verwacht de Provincie dat zij in samenspraak met de Raad van Commissarissen de
Van de directie verwacht de Provincie dat zij in samenspraak met de Raad van Commissanssen de
vertaalslag van deze aandeelhoudersstrategie naar een bedrijfsstrategie maakt, alsmede naar een con¬
van deze aandeelhoudersstrategie naareen bedrijfsstrategie maakt, alsmede naar een convertaalslag
creet actieplan waarmee op korte termijn aangevangen kan worden met de noodzakelijke financiële
creet actieplan waarmee op korte termijn aangevangen kan worden metde noodzakelijke financile
herstructurering van de Onderneming. De aandeelhouders wensen hierin een nauwe betrokkenheid te
van de Ondememing. De aandeelhouders wensen hierin een nauwe betrokkenheid te
herstructurering
krijgen, passend bij hun rol als publieke aandeelhouder.
krijgen, passend bij

hun rol als

publieke aandeelhouder.
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Analyse ris=co
3.
en rendement
3.
risico en
rendement
3.1. Analyse huidige
huidige positie
3.1.
Zoals
in hoofdstuk 11 verwoord,
Zoals in
zouden activiteiten
activiteiten
verwoord, zouden

van de OnZSP vanwege
van ZSP
vanwege het
het publieke
karakter van
On¬
publieke karakter
zo veel
hebben. Voor het grondbedrijf gaat dit
moeten hebben.
derneming zo
veel mogelijk een
een laag
laag risicoprofiel
risicoprofiel moeten
dit over
over
het
financieren en
een voldoende grote
algemeen op.
op. Grondposities zijn redelijk goed
het algemeen
en leveren
leveren ook een
goed te financieren
kasstroom op.
Voor het
het havenbedrijf geldt dit in
in mindere
mindere mate.
mate Door
Doorde
van ZSP
op. Voor
kasstroom
de positionering
ZSP en
en de
positionering van
van conjuncturele ontwikkelingen,
de resultaten
resultaten van
afhankelijkheid
ontwikkelingen, zullen
zullen de
van het
fluc¬
het havenbedrijf
jaarlijks flucafhankelijkheid van
havenbedrijfjaarlijks
tueren.
echter wel
met het
haven verbonden
van de haven
tueren. Aangezien zij echter
wel onlosmakelijk met
het publieke
publieke belang
belang van
verbonden zijn,
is
zijn, is
het
deze activiteiten
van risico
ristco n
activiteiten onontkoombaar
Voor activiteiten
acWiteiten die niet direct
het lopen
in deze
onontkoombaar. Voor
aan de kernacdirect aan
kernac¬
lopen van
tiviteiten
de haven
van de
industrie in
tiviteiten van
haven (ontwikkeling,
hetbe(ontwikkeling, aanleg,
aanleg, beheer
beheer en
en exploitatie van
van havens
havens en
en industrie
in het
bevan ZSP) gerelateerd
het publieke
heergebied
gerelateerd zijn,
publieke risicoprofiel
vanuit het
risicoprofiel een
een terughoudende opstel¬
heergebied van
zijn, geldt vanuit
opsteldeze activiteiten
echter wel
van kernactiviteiten,
Indien deze
ling.
zou hiervoor
activiteiten echter
wel bijdragen
bijdragen aan
kernactiviteiten, zou
aan de
de versterking
ling. Indien
versterkmg van
wel ruimte
bestaan, zij het
zware toets
aanzien van
wel
ruimte moeten
moeten bestaan,
het tegen een
een extra
extra zware
toets ten
ten aanzien
van het
het risicoprofiel
en
risicoprofiel en
bijbehorende hogere
rendementseis.
bijbehorende
hogere rendementseis.
van

De
De

risicos kunnen
door goed risicomanagement en
bovengenoemde
kunnen worden
worden opgevangen
en een
een volvol¬
bovengenoemde risico's
opgevangen door
doende
de pubheke
zo veel
kunnen worden be¬
bedoende solide
solide financieringsstructuur, zodat
zodat de
publieke belangen
veel mogelijk kunnen
belangen zo
schermd.
Aan dat
echter bij
ZSP
schermd. Aan
dat laatste
laatste schort
schort het
het echter
bij ZSP.
De huidige
de Provincie
Provincie en
van de
deelnemende gemeenten
de GR
in de
huidige financile
financiële risicopositie
De
risicopositie van
en drie
gemeenten in
GR Zeeland
drie deelnemende
Zeeland
uit twee
de eerste
indirecte aandeeltwee onderdelen.
bestaat uit
Seaports bestaat
onderdelen. In
eerste plaats
In de
de deelnemers
deelnemers als
als indirecte
aandeel¬
plaats lopen
lopen de
houders risico
risico over
over het
van ZSP.
eind 2013
houders
het eigen
eigen vermogen
ZSP. Dit
vermogen van
miljoen per
2013. Eigen
126 miljoen
Dit bedroeg
bedroeg EUR 126
per eind
Eigen
het meest
meest risicovolle
risicovolle vermogensbestanddeel op
is het
balans van
van een
vermogen is
een onderneming en
de balans
en wordt
wordt
vermogen
op de
als
laatste terugbetaald in
of faillissement.
faillissement.
als laatste
in geval
geval van
van liquidatie of
In de tweede plaats
in de
de GR
de financierende banken
In
banken
de deelnemers
deelnemers in
GR garanties afgegeven
afgegeven aan
aan de
plaats zijn door de
van ZSP
EUR 565
datde
overheden dit
dit bedrag
van
van EUR
ZSP ter
ter hoogte van
miljoen. Dit
565 miljoen.
betekent, dat
de deelnemende
deelnemende overheden
Dit betekent,
bedrag
maximaal
* het
het uiterste
haar betalingsverplichtingen
meer aan
aan haar
in
kunnen
zijn in
maximaal kwijt zijn
uiterste geval
geval dat
dat ZSP
niet meer
ZSP niet
zou kunnen
betalingsverplichtingen zou
voldoen.
voldoen.
Als vergoeding voor
voorde
Als
de garantstelling hebben
hebben de
de aandeelhouders
een eenmalige uitkering
aandeelhouders een
gekregen
uitkering gekregen
EUR 36
van EUR
10 miljoen
is achtergebleven
in de onderneming als
36 miljoen,
van
miljoen, waarvan
voor
miljoen is
waarvan EUR 10
achtergebleven in
als vergoeding voor
is tot
heden geen
indirect rendement
taken. Als
Als rendement op
publieke taken.
eigen vermogen
vermogen is
tot op
op heden
dividend of
of indirect
publieke
op eigen
geen dividend
zouden de
uitgekeerd of
dividendgerealiseerd. In
of gerealiseerd.
In vergelijking met andere havens,
de aandeelhouders
een dividend¬
aandeelhouders een
uitgekeerd
havens, zouden
rendement van
verwachten en
ca. 2,6% mogen
een rendement
indirect renmogen verwachten
van ca.
en een
rendement op
op eigen
vermogen (incl.
ren¬
(incl indirect
eigen vermogen
van ca.
De reden
reden dat
niet gerealiseerd
is in
in de afgelopen
vooral te
dement) van
10%. De
ca. 10%.
dat dit
dit niet
afgelopen jaren heeft vooral
te maken
maken
gerealiseerd is
met:
met:
terreinen door
de positie
in de
de levenscyclus
van de haven
haven
een relatief lage
door de
omzet terreinen
lage omzet
levenscyclus van
Nog een
positie in
• Nog
in relatie
relatie tot
tot het
het balanstotaal
balanstolaal en
en het operationeel resultaat,
waar¬
hoge schuldfinanciering in
resultaat, waar• Zeer hoge
door
moeten worden betaald
betaald
door veel
rentelasten moeten
veel rentelasten
van de deelnemingen
een sterk
drukkend effect hebben
de
Sterk negatief resultaat van
deelnemingen welke een
sterk drukkend
hebben op
op de
• Sterk
totale netto
winsten
netto winsten
lasten (o.a.
zeesluis Terneuzen),
de facto door ZSP als
Hoge overige lasten
(o.a. spoorproject Goes,
welke de
Goes, zeesluis
Terneuzen), welke
• Hoge
(indirecte) dividenduitkering worden
worden gezien
gezien
In de
de prognoses
van ZSP wordt
wordt voorzien,
de overheidsgaranties per
eind 2028 kunnen
kunnen worden
In
voorzien, dat
dat de
prognoses van
per eind
Door onzekerheden
en tegenvallende resultaten
resultaten
opgeheven. Door
onzekerheden aangaande economische
economische ontwikkelingen en
opgeheven.
onder andere
de deelnemingen,
in onder
is de
de vraag
in hoeverre
hoeverre deze
worden bijgesteld.
h
andere de
in
vraag in
deze timing zal
zal moeten
moeten worden
bijgesteld. In
In
deelnemingen, is
ieder
achtde
de financile
geval acht
ieder geval
de Provincie
Provincie het wenselijk dateen
dat een gedegen herziening
herziening van
van de
financiële prognoses
prognoses
wordt
het einde
van 2014,
snel inzichtelijk wordt
het risicoprofiel
opgesteld voor
wordt opgesteld
einde van
voor het
van
wordt in
hoeverre het
risicoprofiel van
in hoeverre
2014, zodat snel
de aandeelhouders
aandeelhouders eventueel
de
eventueel zal
zal wijzigen.
van aandeelhouders
met het
het oog
is. mede
Uitgangspunt van
aandeelhouders is,
op inrichting
van de
mede met
de governance,
zo
Uitgangspunt
oog op
inrichting van
governance, dat ZSP zo
snel
zonder overheidsgaranties op
de markt
financieren is
is en
het afbouwen
en het
snel mogelijk zonder
op de
van garanties
markt te
te financieren
afbouwen van
heeft dan
dan ook
Dit wordt
slechts bereikt door een
een adequate winstgevendheid en
en bijbehorende
ook prioriteit.
prioriteit. Dit
wordt slechts
bijbehorende
kasstroom. De
De Provincie
doelrendement op
kasstroom.
Provincie hanteert daarbij een
een doelrendement
van gemiddeld
op eigen
vermogen van
eigen vermogen
8%
gemiddeld 8%
zoals
in paragraaf 1.3.
niveau is
is onder
de huidige omstandigheden nog
zoals verwoord
verwoord in
1.3. Dit
Dit niveau
onder de
en
nog niet mogelijk en
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bedrijfsresultaten en
van bedrijfsresultaten
voor de
de directie
directie dus
focus op
optimalisatie van
op optimalisatie
voortdurende focus
impliceert
dus voortdurende
en voor
de
voor de
impliceert voor
te
om maatschappelijke
de verleiding
onder te
maatschappelijke kosten
moeten weerstaan
weerstaan om
aandeelhouders dat
dat zij
kosten bij
ZSP onder
aandeelhouders
bij ZSP
zij de
verleiding moeten
uitkeringen
voor ZSP.
zonder sluitende
sluitende business
willen brengen
impliceert ook
dat dividend
ZSP. Het
Het impliceert
ook dat
dividend uitkengen
willen
business case
case voor
brengen zonder
er nog
door ZSP
zijn zolang
overheidsgaranties.
van overheidsgaranties.
niet mogelijk
door
ZSP niet
is van
zolang er
mogelijk zijn
sprake is
nog sprake

en
kan
rendement
heden
ZSP
tot
op
bij
voorgaande
geconcludeerd
van
basis
het
worden
dat
risico
Op
kan
ZSP
tot
heden
basis
het
worden
dat
risico
rendement
van
en
Op
voorgaande
geconcludeerd
bij
op
die
de
havens
met
en dat
niet
ook slecht
verhoudt tot
de publieke
tot de
publieke belangen
zijn en
die
de
havens
balans zijn
dat het
het risico
risico zich
zich ook
slecht verhoudt
met
niet in
in balans
belangen
en
gemoeid
lange
termijn
waarborgen
Onderneming
van
te
continuïteit
Teneinde
de
de
kunnen
op
zijn.
Teneinde
de
continuteit
de
te
kunnen
en
van
Onderneming op lange termijn
waarborgen
gemoeid zijn.
van
en
ZSP
infrastructuur
de cruciale
de
Zeeuwse
werkgelegenheid,
voor
daarmee onder
onder andere
cruciale positie
infrastructuur
daarmee
andere de
van
ZSP
de
Zeeuwse
en
voor
positie
werkgelegenheid,
kaart
te
in
Im¬
noodzakelijk om
mogelijke herstructureringsmaatregelen
brengen.
acht de
de Provincie
*
in
kaart
Imacht
Provincie het
het noodzakelijk
om mogelijke
te
herstructureringsmaatregelen
brengen.
van de
de bovenstaande
rendementen kan
worden
mers,
achterblijvende rendementen
van achterblijvende
aantal van
bovenstaande oorzaken
niet worden
oorzaken van
kan niet
een aantal
mers, een
van
wordt
de
GR
operationele
opgelost
uitsluitend
betere
resultaten.
Daarnaast
het
bestaan
vier
met
de
met
uitsluitend
betere
resultaten.
Daarnaast
wordt
het
bestaan
GR
vier
van
opgelost
operationele
of
het
jaar
verzelfstandiging
ervaren
en
als
belemmerend
onderzocht
worden
directe
moeten
na
zou
het
als
belemmerend
onderzocht
moeten
worden
of
directe
na
ervaren
en
zou
verzelfstandiging
jaar
van
ZSP
aandeelhouderschap
in
financiering
te
door
versneld
bereikt
kan
worden
de
anders
richten.
in
versneld
bereikt
kan
worden
door
de
ZSP
anders
te
richten.
van
aandeelhouderschap
financiering
Aandachtspunten herstructurering
3.2.
3.2. Aandachtspunten
herstructurering
het
van
van
en
van
voor
ZSP
de
de
analyses
belang
gegeven
Werkgroep
grote
basis
publieke
Op
Op basis van de analyses van de Werkgroep en gegeven het grote publieke belang van ZSP voor
van
en
van
over
een
het
dat
directie
de
Provincie
breed
RvC
Zeeland,
Onderneming
belang
acht
de
Zeeland, acht de Provincie hetvan belang dat directie en RvC van de Onderneming overeen breed
gezondere
naar herstructureringsmogelijkheden kunnen
kunnen zoeken
zoeken om
verhoudin¬
tot
financiële
spectrum naar
om tot gezondere financile verhoudinspectrum
herstructureringsmogelijkheden
Vanuit
haar
kader
stellende
rol
als
aandeelhouder
de
Provincie
de
directie
inzich¬
van
te komen.
wil
gen te
wil
komen. Vanuit haar kader stellende rol als aandeelhouder
de Provincie van de directie inzichgen
bedrijfsonderdelen
van
verschillende
welke mogelijkheden zij ziet
ziet om
de
de
exploitatie
telijk krijgen welke
om de exploitatie van de verschillende bedrijfsonderdelen
mogelijkheden zij
telijk krijgen
geldt
daarbij
deelnemingen)
Provincie
en
structureel
verbeteren.
Wat
de
betreft
te
(grondbedrijf, haven
(grondbedrijf, haven en deelnemingen) structureel te verbeteren. Wat de Provincie betreft geldt daarbij
bedrijfsonderdeel
zelfstandige
oog
continuïteit
het
de
als
dat
ieder
economische
een
met
op
richtsnoer,
met het oog op de continuteit als richtsnoer, dat ieder bedrijfsonderdeel een zelfstandige economische
volgende
aan
dient
hebben.
Daarnaast
ieder
ruimte
bieden
de
te
zij
geval
wil
in
levensvatbaarheid
levensvatbaarheid dient te hebben Daarnaast wil zij in
h leder geval ruimte bieden aan de volgende
maatregelen:
maatregelen:

(i)

Herfinanciering

Herfinanc=enng

(i)

Bij de verzelfstandiging is ervoor gekozen om garanties te verstrekken vanuit de deelnemende overhe¬
om garanties te verstrekken vanuit de deelnemende overheBij de verzelfstandiging is ervoor
gekozen
den om bancaire vreemd vermogen financiering tegen acceptabele voorwaarden mogelijk te kunnen
den om bancaire vreemd vermogen financiering tegen acceptabele voorwaarden mogelijk te kunnen
maken. Daarbij was de gedachte dat ZSP op termijn zichzelf zou moeten kunnen financieren zonder
maken. Daarbij was de gedachte datZSP op termijn zichzelf zou moeten kunnen financieren zonder
garanties. Door de ontwikkelingen van de resultaten is de vraag, of de aannames ten tijde van de ver¬
Door de ontwikkelingen van de resultaten is de vraag, of de aannames ten tijde van de vergaranties.
zelfstandiging nog stand houden. Zolang de garanties van toepassing blijven, lopen aandeelhouders
stand houden. Zolang de garanties van toepassing blijven, lopen aandeelhouders
zelfstandiging
nog
aanmerkelijk financieel risico, terwijl hier verder geen dividend of ander financieel rendement tegenover
financieel risico, terwijl hier verder geen dividend of ander financieel rendement tegenover
aanmerkelijk
staat (afgezien van de garantstellingsvergoeding die zij in 2010 hebben ontvangen).
staat

(afgezien

van

de

garantstellingsvergoeding

die

zij

*
in 2010 hebben

ontvangen).

De Provincie wil dan ook onderzocht zien welke alternatieven er zijn om via herfinanciering de financie¬
De Provincie wil dan ook onderzocht zien welke altematieven er zijn om via herfinanciering de financieringslasten voor ZSP te drukken en/of de overheidsgaranties versneld af te bouwen.
ringslasten

(ii)
(ii)

voor

ZSP te drukken en/of de

overheidsgaranties

versneld af te bouwen.

Aantrekken additioneel eigen vermogen en/of fusie met een derde partij

Aantrekken additioneel

eigen

vermogen en/of fusie met

een

derde

partij

Door het aantrekken van additioneel eigen vermogen kunnen de rentelasten worden verlaagd (via af¬
Door het aantrekken van additioneel eigen vermogen kunnen de rentelasten worden verlaagd (via aflossing van schulden) en kunnen extra buffers worden gecreëerd om risico's op te vangen. In de eerste
van schulden) en kunnen extra buffers worden gecreeerd om risico's op te vangen. In de eerste
Iossing
plaats zouden de huidige aandeelhouders zelf extra eigen vermogen ter beschikking kunnen stellen.
zouden de huidige aandeelhouders zelf extra eigen vermogen ter beschikking kunnen stellen.
plaats
Gegeven de financiële positie van de huidige overheidsaandeelhouders, is geconstateerd dat dit geen
de financile positie van de huidige overheidsaandeelhouders, is geconstateerd dat dit geen
Gegeven
haalbare optie is.
haalbare optie is.

Er kan ook gezocht worden naar nieuw kapitaal van derde partijen, mits hiervoor voldoende belang¬
Erkan ook
hiervoor voldoende
worden
naar nieuw kapitaal van derde partijen, mits
belangvan de gezamen¬
markt is.
in degezocht
stelling
De Provincie
acht het daarbij van belang dat de zeggenschap
* de markt is. De Provincie acht het daarbij geborgd
in
dat
de gezamenstelling
zeggenschap
opbrengst
blijft
lijke Zeeuwse
endedat
de financiëlevan
zoda¬
overheidsaandeelhouders voldoende van belang
dat de financile die
zodaZeeuwse
overheidsaandeelhouders
voldoende
lijke
geborgd
blijftdeenrandvoorwaarden
opbrengst
Voor
de Provincie
dat zij het
verlies aan zeggenschap
nig is,
rechtvaardigt.
de randvoorwaarden
verlies aan
is, dat
zeggenschap
rechtvaardigt.
rug
.4. de Provincie
verwezen
naar paragraaf 1die
bijzijhethet
van
hanteert
aantrekken
nieuw kapitaal
wordt verderVoor
hanteert bij het aantrekken

van neuw

kapitaal

wordt verder

verwezen naar

paragraaf

1 4

Een laatste variant op dit punt is een vermogensversterking door een fusie met een derde partij. In dat
Een laatste
is een
doormaar
met een
derde partij. In van
dat
variant
een fusie
een samenvoegen
op dit punt
vermogensversterking
kan door
verwachting
geen
geval
zal naar
nieuw
kapitaal binnen komen,
zal naar
binnen komen,
maar kan door
een
van
nieuw
geval
verwachting geen
positie
samenvoegen
Hierbij gel¬
ontstaan.
van de financiële
effecten
balansen
en synergetische
een versterking
wel kapitaal
financiele
balansen
effecten wel eenzoals
en Provincie
vaninde
positie ontstaan. Hierbij gelsynergetische
versterking
de randvoorwaarden
1.4.
paragraaf
den
verwoord
voor de
den

voor

de Provincie de randvoorwaarden zoals verwoord in

paragraaf

1.4.
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(iii)

en/of omhangen van
van deelnemingen
Verkopen en/of

De
De

momenteel een
ca.EUR
deelnemingen hebben
hebben momenteel
een kapitaalbeslag
van ca.
117 miljoen,
miljoen, welke verwacht
EUR 117
deelnemingen
kapitaalbeslag van
wordt te
minimaal EUR
EUR 146
te stijgen naar
wordt
naar minimaal
146 miljoen
gegeven de toenemende financieringsbehoefte van
miljoen gegeven
van
Value
Park Terneuzen
Terneuzen en
de aanvullende cash
en de
cash behoefte van
in portefeuille
Value Park
van ZSP
van WarmCO2.
WarmC02. Het
Het in
portefeuille van
behouden
de rendementen
van deze
rendementen van
in
van ZSP
* ieder geval
deelnemingen zal
behouden van
deze deelnemingen
zal de
ZSP in
geval voorlopig negatief befnbeïn¬
vloeden.
is door
door de
de Werkgroep vastgesteld,
in ieder
WarmCO2 niet
de
vloeden. Daarnaast
Daarnaast is
dat in
ieder geval
geval WarmC02
niet voldoet
voldoet aan
aan de
vastgesteld, dat
die reden
reden eigenlijk niet in
in de
en om
thuishoort.
aandeelhoudersdoelstellingen
om die
portefeuille van
de portefeuille
van ZSP thuishoort.
aandeelhoudersdoelstellingen en
Om de
de exploitatie van
van ZSP te
elementen die
business passen,
Om
een
ontdoen van
te ontdoen
van elementen
niet binnen
die niet
binnen de core
core business
zou een
passen, zou
aantal deelnemingen
kunnen worden. Om
aantal
deelnemingen (met name
WarmC02) verkocht
name WarmCO2)
verkocht kunnen
Om de kansen
kansen voor
voor een
een verkoop
te
zou de
de directie
een business
moeten opstellen die naast
financiele vooruitzichten
te optimaliseren,
directie een
business case
case moeten
naast financiële
vooruitzichten
optimaliseren, zou
ook
van de
bankenvan
de timing van
ook ingaat op
een
risico's voor
voor aandeelhouders,
de banken
positie van
ZSP en
van ZSP
en de
aandeelhouders, de positie
van een
op risico's
de garanties aan
WarmC02 zouden
verkoopproces. Zonder
Zonder WarmCO2
zouden de
aan ZSP sneller kunnen
afgebouwd,
kunnen worden afgebouwd,
waardoor
de risico/rendement verhouding van
worden verbeterd
van ZSP
zou worden
verbeterd en
en de governance
kunwaardoor de
zou kun¬
ZSP zou
governance zou
worden aangepast.
nen
nen worden
aangepast.
Een bijkomend
voordeel van
van verkoop van
van het havenbedrijf
bijkomend voordeel
Een
van deelnemingen is,
dat risico
is, dat
en rendement
risico en
rendement van
zuiverder
beoordeeld kan
kan worden
worden en
de exploitatie en
en management aandacht
zuiverder beoordeeld
en de
ZSP niet
aandacht vanuit ZSP
niet langer
vertroebeld
vertroebeld wordt.
wordt.
Indien
niet
Indien verkoop niet

wil de
de Provincie
hebben wat de
mogelijk zou
zou blijken
zijn, wil
Provincie ook
ook graag
blijken te zijn,
graag geanalyseerd hebben
en nadelen
nadelen zijn van
de deelnemingen die
voor- en
van omhanging van
niet tot
de kern
kern van
van het havenbedrijf
voorvan de
die niet
tot de
behoren
onderde
aandeelhouders. In
dat geval
behoren (in
geval WarmCO2)
WarmC02) rechtstreeks
ieder geval
rechtstreeks onder
de aandeelhouders.
In dat
geval zouden
zouden de
(in ieder
nslco
s van
van WarmCO2
rechtstreeks bij
de aandeelhouders
komen te
te liggen,
in plaats
indirect via
risico's
WarmC02 rechtstreeks
bij de
aandeelhouders komen
van Indirect
via
liggen, in
plaats van
In beginsel
ZSP.
zou een
het risicoprofiel
de aandeelhouders
aandeelhouders van
een dergelijke omhanging het
ZSP. In
risicoprofiel vanuit
vanuit de
van ZSP
ZSP
beginsel zou
echter
niet moeten
moeten veranderen,
omdat de
de garantstelling nu
van ZSP
al bij
de GR
GR
nu ook
echter niet
veranderen, omdat
risico'ss van
de risico
via de
ZSP via
ook al
bij de
de vraag
of ZSP
deze risicos
en de
nu zelfstandig zou
zou kunnen
vraag is,
liggen
ZSP deze
risico's nu
kunnen dragen.
is, of
liggen en
dragen.

3.3
3.3 Conclusie
Conclusie
van de
van ZSP
van risico
nstco aanwezig
Vanwege de natuur
de activiteiten
activiteiten van
natuur van
er altijd
een redelijke
zal er
ZSP zal
mate van
aanwezig zun
zijn
altijd een
redelijke mate
in
van het havenbedrijf.
dit risico
risico door
de exploitatie van
in de
te legivan dit
Het lopen
door overheidsaandeelhouders is
is te
legi¬
lopen van
havenbedrijf. Het
timeren
die met
met de
de haven
haven samenhangen.
is echter
echter wel
timeren door de grote publieke
Het is
wel noodzakelijk
publieke belangen
belangen die
samenhangen. Het
de risico's
de
en risicomanagezo veel
te beperken.
risico's zo
veel mogelijk te
beperken. Dit gebeurt enerzijds door
door goede aansturing en
risicomanage¬
ment.
buffers noodzakelijk en
en zouden
activiteiten die
die niet
Anderzijds zijn adequate buffers
ment. Anderz=]ds
zouden activiteiten
niet voldoende
voldoende bijdragen
bijdragen
de pubheke
aan
Geconstateerd is,
de financiële
financiele positie
aan de
publieke belangen
moeten worden afgestoten.
belangen moeten
van
positie van
is, dat de
afgestoten. Geconstateerd
ZSP dusdanig
kan werken
de publieke
van de
dat zij op
werken ten aanzien
aanzien van
is, dat
belangen.
dusdanlg is,
op termijn suboptimaal
suboptimaal kan
publieke belangen.
kunnen de
de aandeelhouders
aandeelhouders mede hierdoor ook
de deelneming
Daarbij
ook geen
geen financieel rendement
rendement uit
uit de
Daarbij kunnen
ZSP ontvangen.
De in
dit hoofdstuk
hoofdstuk gepresenteerde herstructureringsmaatregelen
zouden een
in dit
een belangbelang¬
ontvangen De
herstructureringsmaatregelen zouden
de financiele
ZSP.
van ZSP.
rijke bijdrage
aan de
leveren aan
moeten leveren
bijdrage moeten
financiële robuustheid
robuustheid van
rijke
Het uiteindelijke
doel is
is dat
datZSP
economisch solide
Het
ZSP een
een markteen ondernemingsprofiel
solide is,
is, een
markt¬
uiteindelijke doel
ondememingsprofiel krijgt dat economisch
conform
en opt=male
in Zeeland
de
conform rendement
rendement genereert en
voor de
duurzame werkgelegenheid in
optimale duurzame
Zeeland waarborgt voor
met daarbij een
aandeelhouder.
een behoudend
lange
behoudend risicoprofiel
bij een
een publieke aandeelhouder.
lange termijn met
nsacoprofiel dat past bij

besluiten overeenkomstig bijgevoegd
u voor
Wij stellen
stellen u
voor te
te besluiten
bijgevoegd ontwerp-besluit.
ontwerp-besluit.

Staten,
Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman,
Polman, voorzitter,
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Ontwerp-besluit

van Zeeland,
Zeeland,
voorstel van
Staten van
nr. 14016036dg;
van 4
van Gedeputeerde Staten
gelezen het voorstel
14016036dg;
4 november 2014,
2014, nr.
Provinciale
Staten
Provinciale Staten

van

besluiten:
besluiten:

I.
I.

De aandeelhoudersstrategie ZSP NV
De
NV vast te
te stellen als volgt:

•

.

de legitimatie
van publiek aandeelhouderschap:
en de
aandeelhouderschap:
legitimatie van
De
van nautisch
en toegankelijkheid van
van de Zeeuwse havens:
De borging
nautisch beheer
beheer en
havens;
borging van
en ontwikkeling in
van economische
Stimulering
bedrijvigheid en
economische bedrijvigheid
Zeeland;
in Zeeland:
Stimulering van
van duurzame
in de
via ZSP
duurzame werkgelegenheid in
Bevordering van
Zeeland, zowel
de provincie Zeeland,
zowel direct
direct via
ZSP
Bevordering
als
indirect via
aan de
als indirect
via de
de aan
de haveninfrastructuur verbonden
ondernemingen;
verbonden ondernemingen;

Doel
Doel
o
o
o
o
o
o

en

•

Algemene doelstellingen publiek aandeelhouderschap:
aandeelhouderschap:
Het nastreven
een risicoprofiel
o
nastreven van
van een
Het
risicoprofiel passend
hoofdlijnen
een publieke aandeelhouder.
aandeelhouder. Op
o
Op hoofdlijnen
passend bij
bij een
betekent
dat zo
dient te
te worden
activiteiten met
met een
zo veel
betekent dit
dit dat
veel mogelijk dient
een voorspelworden ingezet op
voorspel¬
op activiteiten
baar
resultaat profiel.
Waar risicos
in balans
balans te
baar resultaat
worden gelopen dienen
risico's worden
dienen deze
te zijn met
deze in
de
met de
profiel. Waar
worden beheerst;
beheerst:
en door
maatschappelijke belangen
belangen en
te worden
door adequaat risicomanagement te
maatschappelijke
Een rendement
balans wordt
waarmee balans
o
Een
rendement op
op eigen
van gemiddeld
o
vermogen van
wordt nagestreefd
8%, waarmee
eigen vermogen
gemiddeld 8%,
nagestreefd
tussen
voor maatschappelijke
ruimte voor
tussen ruimte
maatschappelijke doelstellingen
en gezond
beleid
financieel beleid
gezond financieel
doelstellingen enerzijds en
ten
de onderneming anderzijds;
ten behoeve
van de continuteit
behoeve van
continuïteit van
van de
anderzijds;

•

De verstrekte
verstrekte overheidsgaranties aan
aan ZSP vanuit de
De
afgebouwd te
zo snel
de GR dienen zo
snel mogelijk afgebouwd
worden.
De voortgang in
in het
hetafbouwen
de garanties dient
afbouwen van
van de
worden. De
minste jaarlijks te
ten minste
te worden
dient ten
worden
geëvalueerd;
gevalueerd;

•

het aandeelhouderschap:
van het
Invulling
Invulling van
het grote financile
Provincie actief aan¬
o
aanGegeven
en risico's) beoogt de
de Provincie
financiële belang
belang (dividend
o
Gegeven het
(dividend en
deelhouder
ZSP te
binnen de
de grenzen
de wet
de statuten;
statuten:
van ZSP
van de
en de
deelhouder van
te zijn binnen
grenzen van
wet en
Met
in dit
dit Voorstel
2.2
o
van heldere
Met behulp
heldere werkafspraken zoals
zoals verwoord
behulp van
o
verwoord in
Voorstel onder
onder paragraaf 2.2
hanteert de
Provincie transparante governance
bade Provincie
die ruimte
governance verhoudingen die
om op
ruimte bieden
bieden om
op ba¬
in deze
sis
van de
tot een
doelstellingen in
sis van
de doelstellingen
deze aandeelhoudersstrategie tot
een zuvere
van
zuivere beoordeling
beoordeling van
de
komen:
de resultaten
resultaten te
te komen;
De
aandeelhouderso
De Provincie
Provincie streeft naar
naar frequente communicatie
o
communicatie met
met ZSP via (informele) aandeelhouders¬
bijeenkomsten en
en bredere
bredere presentaties
rond belangrijke
presentaties rond
besluitvormingstrajecten waarbij
bijeenkomsten
belangrijke besluitvormingstrajecten
in paragraaf 2.3;
investeringsvoorstellen
en jaarplannen worden
worden beoordeeld
beoordeeld zoals
zoals verwoord
verwoord in
2.3;
investeringsvoorstellen en
Daarnaast
* hoeverre de onderdelen van
o
aan
Daarnaast toetst
Provincie periodiek in
van ZSP
toetst de Provincie
ZSP voldoen aan
o
in
de
en zal
van de
de behartiging
de aandeelhoudersbelangen
behartiging van
zal zij
van deze
basis van
deze evaluaties de
de
op basis
aandeelhoudersbelangen en
zij op
van haar
haar aandeelhouderschap heroverwegen;
invulling
heroverwegen;
invulling van
wil haar
haar belang
boven 50%
De Provincie
Provincie wil
ZSP niet
o De
50% uit laten
in ZSP
oog op
niet boven
laten komen
komen met
de
met het oog
op de
belang in
Indien de omstandighe¬
aandeelhouders: Indien
van de
de gemeentelijke aandeelhouders;
ten opzichte van
verhoudingen ten
omstandigheden
dit opportuun zouden
bereid zijn een
*
in
maken, zou
van haar belang
zou de Provincie
zouden maken,
den dit
een deel
Provincie bereid
deel van
belang in
ZSP
vervreemden aan
mits de
ZSP adequaat
een derde
ZSP te vervreemden
aan een
derde partij
de publieke
partij mits
belangen van
van ZSP
pubheke belangen
of uitgifte
aandelen aan
van een
van aandelen
geborgd blijven.
geval van
een verkoop of
aan een
een derde
derde partij
In geval
uitgifte van
is
blijven. In
geborgd
partij is
de
51% van
mening datde
van menmg
de Provincie
Provincie daarbij
dat de huidige
minste 51%
de
ten minste
aandeelhouders ten
van de
daarbij van
huidige aandeelhouders
aandelen dienen
behouden. In
In
* geval
fusie met
of Vlaamse
van een
meteen
geval van
een fusie
een Nederlandse
aandelen
dienen te
te behouden.
Nederlandse of
Vlaamse
haven zou
Zeeuwse publieke belang
andere wijze
zou de
van het
haven
de waarborg van
het Zeeuwse
ook op
op andere
wijze geborgd
geborgd
belang ook
kunnen worden.
kunnen
worden.

.

0

.

o

II.
II.

de directie
vorming van
van een
een bedrijfsstrategie
de vormlng
aan de
mee te
aanzien van de
directie de
de overwegingen
bedrijfsstrategie aan
overwegmgen mee
voorstel vanuit
hergeven die
die in
dit voorstel
vanuit aandeelhoudersperspectief worden
worden gemaakt ten aanzien
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wordtvoorgesteld
onderstaandeafspraken
mzake de
omonderstaande
betrokkenheid
bij aandeelhoudersbesluiten
voorgesteldom
afspraken
te leggen.
vast te
vast
leggen.

Omdat zoals
GR ZSP
ZSP tot
zoals gezegd
de GR
tot naar
2028 blijft
naar verwachting
ontstaathet
hetvolgende
Omdat
besluitbestaan, ontstaat
gezegd de
verwachting 2028
blijft bestaan,
volgendebesluit¬
inzake aandeelhoudersbesluiten:
aandeelhoudersbesluiten:
vormingstraject
vormingstraject inzake

1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

RvCNVZSP
RvCNVZSP
DB GR
GR ZSP
ZSP
DB
Commissie en
en PS
PS voor
voorde
dehierna
hier'naverder
verderuitgewerkte
aandeelhoudersbesluiten
GS,
GS, Commissie
utgewetkteaandeelhoudersbesluiten
AB GR
GR ZSP
ZSP
AB
NVZSP
ZSP
AAVA
VA NV

De aandeelhoudersrechten
destatuten
de GR
GRZSP
ZSPliggen
vastininde
aandeelhoudersrechten van
van de
statutenvan
deNV
NVZSP
ZSP(bijlage
Destatuten
vande
statuten
De
zijn
liggenvast
(bijlage2).2).De
zijn
debepalingen
hetBurgerlijk
van de
met inachtneming
*het
Wetboek.
opgesteld
opgesteld met
inachtnemingvan
bepalingeninin
BurgerlijkWetboek.
De voorgestelde
de betrokkenheid
betrokkenheid van
vanProvinciale
over de
ProvincialeStaten
Statenbestaan
bestaangrofweg
drie
De
voorgestelde afspraken
afspraken over
grofweguituitdedevolgende
volgendedrie

categorieën:
categorieen:
De uitoefening
aandeelhoudersrechten waarbij
deprovinciale
1. De
van aandeelhoudersrechten
AB-ledenzowel
zowelProvinciale
ProvincialeStaten
1.
Statenenen
waarbijde
uitoefening van
provincialeAB-leden
door beide
Staten vooraf
vooraf willen
willen betrekken
betrekken door
beide organen
degelegenheid
stellenhun
hun
Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
organen inmde
gelegenhe=dtetestellen
laten blijken.
te laten
gevoelens
gevoelens te
blijken.
2. De
De uitoefening
aandeelhoudersrechten waarbij
van aandeelhoudersrechten
de provinciale
AB-leden zowel
GS als
zowel GS
als dede
2.
waarbij de
provinciale AB-leden
uitoefening van
hungevoelens
statencommissie Economie
Economieen
Mobiliteitininde
degelegenheid
stellenhun
latenblijken.
en Mobiliteit
statencommissie
gevoelenstetelaten
gelegenheidstellen
blijken.
De uitoefening
deprovinciale
3. De
aandeelhoudersrechtenwaarbij
AB-ledenalleen
alleenGedeputeerde
Staten
van aandeelhoudersrechten
3.
waarbijde
provincialeAB-leden
GedeputeerdeStaten
uitoefening van
inde
degelegenheid
stellenhaar
haargevoelens
latenblijken.
vooraf willen betrekken
betrekken door
doorGS
GSin
klaten
voorafwillen
gelegenheidtetestellen
blijken.
gevoelenstete
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Onderwerp:
Onderwerp:

inzake
over de
betrokkenheid van
Staten bij
Afspraken
de betrokkenheid
aandeelhoudersbesluiten inzake
Provinciale Staten
van Provinciale
bij aandeelhoudersbesluiten
Afspraken over
Seaports.
NV
NV Zeeland
Zeeland Seaports.

_

_

Provinciale
Gedeputeerde
en
AB-leden
Staten
de
Aandeelhoudersbesluiten
provinciale
Provinciale
AB-leden
Staten
en
Aandeelhoudersbesluiten waarbij
de
Gedeputeerde
waarbij
provinciale
gelegenheid te
gevoelens te
willen betrekken
stellen hun
te laten
PS in
betrekken door
door GS
Staten
GS en
hun gevoelens
vooral willen
de gelegenheid
te stellen
laten
Staten vooraf
en PS
in de
blijken:
blijken:

1.
1.

genoemde
verwijzen
artikelen
Onderstaande besluiten
besluiten (de
artikelen
Onderstaande
verwijzen
(de genoemde

zijn
van
een
de NV
naar
de statuten
NV ZSP)
statuten van
van de
van
een
naar de
ZSP) zijn

Provinciale
gelegenheid
in
positie
Staten
de
Zeeland
dat
de
worden
van
de
Provincie
voor
belang
dermate
Provinciale
Staten
in
*
de
de
Provincie
Zeeland
dat
voor
van
de
dermate groot
gelegenheid worden
positie
groot belang
laten
hun
te
blijken:
gevoelens
van
ZSP
GR
de
voorafgaand
aan
het
aandeelhoudersbesluit
gesteld
om
ZSP
hun
laten
aandeelhoudersbesluit
van
de
GR
te
aan
het
om
gevoelens
blijken:
gesteld
voorafgaand
a)
a)

Uitgifte
Uffqffte

(artikel 4)
aandelen
van
van aandelen (artikel 4)

(artikel 7)
Voorkeursrecht
b)
b) Vo_orkeursrecht (artikel 7)

c)
c)

Verkrijging
Verkrii.gmc

(artikel 9)
eigen aandelen. Pandrechten op eigen aandelen
van
van eMaen aandelen, Pandrechten oD ei/en aandelen (artikel 9)

(artikel 11)
d) Kapitaalvermindering
Ka#itaalvermindenn (arhkel 11)

d)

goedkeuring) (artikel 15):
&
e) Blokkerinosregelino (overdracht
e) BIokkednasregelinq (overdracht & goedkeunnq) (artikel 15):

f)
f)

NV) behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 18 lid 8 genoemde
Het bestuur (van de
Hetbestuur(van de NV) behoeft de qoedkeurinq van de AvA voor de in artikel 18 lid 8 aenoemde

bestuurbesluiten:
bestuurbesluiten:

van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een
Overdracht
I.
I. Overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een
derde.
derde.
(vijfentwintig miljoen Euro) of
meerjarige verplichtingen groter dan € 25.000.000
II. Investeringen of
25.000.000
of
dan
of

II.

(vijfentwintig
miljoen
Euro)
Investeringen
meerjange
verplichtingen
groter
die van ingrijpende betekenis zijn voor de vennootschap, die branchevreemd zijn of van principiële
die van ingrijpende betekenis zijn voor de vennootschap, die branchevreemd zijn of van principile
aard zijn.
aard zijn.
aangaan

of beëindigen van een duurzame samenwerking indien de samenwerking of
III. Het
III.
Het aangaan of
& beindigen van een duurzame samenwerking indien de samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis voor de vennootschap is, dan wel van principiële aard is.
van ingrijpende betekenis voor de vennootschap is, dan wet van pncipiele aard is.
verbreking
IV. Het aangaan van een deelneming, vergroten of verkleinen van een deelneming van de
IV. Het aangaan van een deelneming, vergroten of verkleinen van een deelneming van de
vennootschap (I) ter waarde van tenminste € 25.000.000 (vijfentwintig miljoen Euro) of ten minste
25.000.000 (vijfentwintig miljoen Euro) of ten minste
ter waarde van tenminste
vennootschap
(I)
een vierde van de financiële vaste activa of (II) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is.
een vierde van de financile vaste activa of (11) die van ingrijpende betekenis of pnncipile aard is.
V. Het verstrekken van geldleningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare
zekerheden
en
V.
Het verstrekken van geldleningen,
borgtochten,
vergelijkbare
garanties,
instrumenten.
instrumenten.
VI. Een voorstel tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding.
VI.
Een voorstel tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding.
VII. Investeringen buiten het beheersgebied van de vennootschap.
Vil.

Investeringen

buiten het

beheersgebied

van

de

vennootschap.

Aandeelhoudersbesluiten waarbij de provinciale AB-leden zowel GS als de statencommissie
zowel GS als de statencommissie
de provinciale A-leden
Aandeelhoudersbesluiten
waarbij
Economie en Mobiliteit in de gelegenheid stellen hun gevoelens te laten blijken

2.
Z

Economie

en

Mobiliteit in de

gelegenheid

stellen hun

gevoelens

te laten

blijken

Vaststellen jaarrekening. (artikel 31 lid 5): winstbestemming (artikel 33 en 34) en verlening van
Vaststellen iaarrekemno,
31 lid25):
(artikel
5). winstbestemming (artikel 33 en 34) en veflenin_q van
a) kwijting/decharge
directie en
RvC (artikel
en RvC (artikel 25):
directie
kwiitina/decharqe
Dit betreft de goedkeuring van de jaarrekening, het verlenen van décharge aan de directie en de RVC en
RVC
het
verlenen
van dcharge aan de directie en de
en
betreft
de
Dit
van
de
jaarrekening,
goedkeunng
van
op
de wet
aan
een
de
daartoe
jaarrekening,
grond
het verlenen van een opdracht tot onderzoek van
de jaarrekening,
aan een daartoe op grondjaarrekening
verlenen
van een opdracht tot onderzoek van
het
uitvoeringsgericht. De van de wet
van aard en
Deze besluiten zijn niet ingrijpend
bevoegde
accountant.
De jaarrekening
van aard
en commissie
accountant.
besluiten
uitvoeringsgericht.
bevoegde
zijn niet
en Mobiliteit
aan de
Economie
de GR ZSP,
aan Deze
vaningrijpend
de AB
zal,
voorafgaande
vergadering
de commmsle
de de
AB commissie
van
de GR ZSP,aan
aan
zal, voorafgaande
vergadeng
hierover kan
laten blijken.Economie en Mobiliteit
gevoelens
zodat
haar
toegestuurd,
worden
a)

worden toegestuurd, zodat de commissie haar gevoelens hierover kan laten bhjken

De winstbestemming betreft een voorstel tot verdeling van de winst In de bij de verzelfstandiging
* het
de volgende
vandividendbeleid
de winst. In
tot verdeling
betreft een voorstel
De winstbestemming
bij de verzelfstandiging
vastgelegd.
4.3 omtrent
managementsamenvatting
is in artikel
behorende
omtrent
dividendbeleid
het volgende
in artikel 4.3de
behorendevan
vastgelegd.
verlengen.
afgebouwd
garanties
kunnen worden
managementsamenvatting
dividend kan de termijnis waarbinnen
"Uitkering
de garanties
kunnen worden
kan de termijn
waarbinnen
van dividend
afgebouwd
2010) verlengen.
(AB vergadering
dat ze in
17 februari
afgesproken
de deelnemers
'Uitkering hebben
van ZSP
Derhalve
17 februa
ZSP
de deelnemers
hebben
Derhalvegeen
is." 2010) dat ze in
(AB
vergadering
zelfstandig
afgesproken
NV
ZSP
financieel
de
voordat
dividend
zullen doen van
principe
uitkeren
principe geen dividend zullen

doen uitkeren voordat de ZSP NV financieel

zelfstandig

is"

3
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Onderwerp:
Onderwerp:
de betrokkenheid
betrokkenheid van
over de
van Provinciale
Provinciale Staten
Staten bij aandeelhoudersbesluiten inzake
Afspraken
Afspraken over
NV Zeeland
Zeeland Seaports.
NV
Seaports

_

beqrotino/ meerjarenplan/strategisch
b)
18 lid
lid 5 en
en 6)
Vaststellen begroting/
W .Vaststellen
meeriarenplan(strateqisch masterplan}:
master#!en): (artikel 18
6)
De begroting, investeringsplan
en liquiditeitsplan wordt jaarlijks vastgesteld
De
voor de aanvang
van het
investenngsplan en
vastgesteld voor
aanvang van
meuwe boekjaar.
Tenminste één
n maal
maal per
vier jaar
een bedrijfsplan opgesteld.
nieuwe
n maal
Tenminste één
boekjaar Tenminste
per vier
jaar wordt een
opgesteld Tenminste
een strategisch masterplan. Voor
Voor vaststelling in
in de
de AvA
AvA zullen
per
zullen de hiervoor genoemde
per tien jaar
jaar een
genoemde
documenten vooraf
de commissie
vooraf aan
aan de
Economie en
commissie Economie
en Mobiliteit worden toegestuurd,
documenten
commissie
toegestuurd, zodat de commissie
haar gevoelens hierover
hierover kan
kan laten
laten blijken.
haar
Hetnu
vaststellen begroting, strategisch masterplan en
en jaarrekening van
van vaststellen
Het
NV ZSP
nu voorgestelde proces
van de NV
procesvan
niet af
af van
van het
het gehanteerde proces
van voor
voor de
de verzelfstandiging van
van Zeeland
Zeeland Seaports.
De begroting
wijkt niet
proces van
en
Seaports. De
begroting en
de GR
ZSP werden
GR ZSP
werden in
van de
in
verleden behandeld
* het
het verleden
behandeld in
de commissie
in de
commissie Economie en
jaarrekening van
en Mobiliteit. Door
Door de
de
in dit
dit voorstel
voorstel opgenomen
zal hierin
hierin geen
in
opgenomen procedure zal
geen verandering komen.

AB-leden alleen Gedeputeerde Staten vooraf
Aandeelhoudersbesluiten waarbij de provinciale AB-leden
vooraf
willen betrekken
betrekken door GS
GS in
in de
de gelegenheid te stellen
hun gevoelens
stellen hun
willen
gevoelens te laten blijken.
blijken.

3.
3.

a.
a.

benoeming van
Raad van
Bestuur,
Bestuur, Raad
van Commissarissen
Commissarissen (RvC) (artikel 16):
van commissarissen
16): benoemin
commrssanssen (artikel
21 lid
lid 1)
(artikel 21
lJ
en de
de schorsing
schorsin. en
en ontslag
ontslaq van
van commissarissen
commlssanssen (artikel 23)
en
betreft dit
In artikel
artikel 16
16 betreft
dit met name
het vaststellen
name het
vaststellen van
van het aantal
aantal leden
leden van
RvC (lid
van de RvC
In
(lid 1);
1); het instellen c.q.
c.q.
RvC (lid
van een
een RvC
de bezoldiging
en de
ieder van
de bestuurders (lid
van ieder
van de
opheffen van
(lid 2) en
bezoldlgmg van
(lid 11)
11)
De ovenweging
de consultatie te beperken tot het college van
om de
van Gedeputeerde Staten wordt
wordt ondermeer
overwegmg om
doordat de situaties
situaties waarop
vaak snelheid
gevormd doordat
snelheid vereisen.
vereisen. Deze besluiten
waarop deze bevoegdheden
bevoegdheden slaan vaak
met inachtneming van
zullen met
van de
"actieve informatieplicht",
de betreffende statencommissie
aan de
zullen
de "actieve
statencommissie
informatieplicht", achteraf aan
worden gemeld.
worden
gemeld.

b.
b.

Vertegenwoordiging
(artikel 1
lid 21:
Verteqenwoordiqinq (artikel
17:
2):
7: lid
De AvA
AvA is
is bevoegd
n of
of meerdere
aan te
te wijzen die
die bevoegd
De
om de
meerdere personen
de vennootschap
bevoegd één
personen aan
bevoegd is/zijn
is/zijn om
vennootschap bij
bij
te vertegenwoordigen.
tegenstrijdig belang
belang te

Het
genoemde bestuurbesluiten:
o.
de in
18 lid
de goedkeuring
loedkeurinq van
in artikel
c.
van de AvA
behoeft de
Het bestuur
voorde
artikel 18
lid 8 .lenoemde
bestuur behoet
AvA voor
bestuurbesluiten:
Gezien
snelheid waarmee
besluiten dienen
denen te
te worden genomen,
genomen,
waarmee deze
en de
het uitvoerende
uitvoerende karakter en
deze besluiten
Gezien het
de snelheid
worden
besluiten vooraf
aan Gedeputeerde
Gedeputeerde Staten
onderstaande besluiten
hun gevoelens
vooraf voorgelegd aan
Staten zodat
worden onderstaande
zij hun
zodat zij
gevoelens
kunnen
kunnen laten
laten blijken:
blijken:
I.
I.

Het
aangaan
Het aangaan

vooreen
van geldteningen
van minimaal
geldleningen voor
bedrag van
een bedrag
minimaal € 25.000.000 (vijfentwintig
miljoen
(vijfentwintig miljoen

van

Euro).
Euro).
doorde
van zeggenschapsrechten
op door
zeggenschapsrechten op
gehouden aandelen
de vennootschap
vennootschap gehouden
aandelen in
het
in het
van vennootschap.
kapitaal van
vennootschap.
kapitaal
III.
aanvraag surseance
surseance van
van betaling.
III. Aangifte faillissement en
betaling.
en aanvraag
II.
II.

Het
uitoefenen
Het uitoefenen

van

__
_
_
_
__

_

betekenis van
de betekenis
van de
'gevoelens' het
volgende: zoals
verduidelijking van
van eventueel
het volgende:
gezegd brengt
brengt dit
geen
eventueel geuite 'gevoelens'
zoals gezegd
dit geen
organen. Echter,
Echter, de
van bevoegdheden
over de
de wettelijke verdeling van
de diverse
diverse organen.
de geuite
bevoegdheden over
in de
geuite gevoelens
gevoelens zullen
zullen
wijzing in
worden
richtinggevende uitspraken/suggesties
orgaan, en
uitspraken/suggesties van
van het
en deze
beschouwd als
als richtinggevende
het betreffende
betreffende orgaan,
worden beschouwd
deze zullen
zullen worden
worden
betrokken
besluitvorming over
over voorliggende voorstellen.
de besluitvorming
voorstellen. Hierbij
wordt wel
wel de
Hierbij wordt
bij de
kanttekening geplaatst
betrokken bij
de kanttekening
de
geplaatst dat
dat de
gedachtenwisseling tussen
van een
een gedachtenwisseling
de AvA
basis van
tussen de
besluitvorming in
aanwezigen en
op basis
in de
AvA plaatsvindt op
en vervolgens
de aanwezigen
vervolgens
besluitvorming
kan afwijken
daarvan kan
van de
stemming. De
ingenomen standpuntbepaling
standpuntbepaling ('geuite
afwijken van
uitkomst daarvan
De uitkomst
de eerder
eerder ingenomen
('geuite gevoelens')
gevoelens')
stemming.
door
respectievelijk GS.
geval uiteraard
GS. Hierover
uiteraard verantwoording
PS respectievelijk
zal in
verantwoording worden
afgelegd.
Hierover zat
voorkomend geval
door PS
worden afgelegd.
in voorkomend
Ter
Ter
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Onderwerp:
Onderwerp:
Staten bij
van Provinciale
Provinciale Staten
over de betrokkenheid
Afspraken over
betrokkenheid van
aandeelhoudersbesluiten inzake
inzake
bij aandeelhoudersbesluiten
NV Zeeland
Zeeland Seaports.
Seaports.
NV

_

Wij stellen
voor te
besluiten overeenkomstig bijgevoegd
te besluiten
stellen uu voor
bijgevoegd ontwerp-besluit.
ontwerp-besluit
gedeputeerde staten,
staten,
Peijs, voorzitter,
Karla Peijs,
voorzitter,

Viek Verdult,
Verduit, secretaris
secretaris.
Viek

Ontwerp-besluit
De staten
staten der
De
provincie Zeeland,
der provincie
13 september 2011,
van 13
nr. 11110792;
11110792;
201 1, nr.
gelezen het
van Gedeputeerde Staten
Staten van
het voorstel
voorstel van
besluiten:
besluiten:

Provinciale Staten
dit voorstel
voorstel opgenomen
Ih
n te
over de
afspraken over
stemmen met
van Provinciale
de betrokkenheid
betrokkenheid van
Staten
de in
in dit
te stemmen
met de
In
opgenomen afspraken
inzake de deelneming NV
aandeelhoudersbesluiten
NV Zeeland Seaports
aandeelhoudersbesluiten inzake
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Aande
devoorzitter
voorzittervan
vanProvinciale
Provinciale
Staten
Aan
Staten

uwuw
kenmerk:

0sken-ra*:
onskenmertc

10029803
10029803

afdeling:
afdel4r

Fnancieel.economischeZaken
Zaken
Financieel-economische

bijlagen*
bll-n>

22

behanOs4ddoon
door:
behandeld

drs. M.J.
M.J. deTroije
RA
de TroijeRA
drs.

cbdresnummer
doorWesnummer

63 15
1599
99
(0118)
(0118)63

onderwerp:
*werp.

deprovincie
Bevoegdheidsverdeling
vande
alsaandeelhouder
aandeelhouder
Bevoegdheidsverdeiingbij
bijdeelnemingen
deelnemingenvan
provincmals

trzoiden:
verzonden:

SEP 2010
2010
22 88 SEP.

Middelburg,
Midd4wz

28september
28
2010
september2010

Geachte voorzitter,
Geachte
voorzitter,
Hierbi doen
doen wij
toekomende
de beantwoording
Hierbij
vande
96naar
detoezegging
nr.96
naar
van
wij uutoekomen
aanleiding
dedebehandeling
beantwoordngvan
toezeggingnr.
aanleidingvan
behandeling
In
* de
de commissie
commissie Bestuurlijke
Flnanct01eZaken
Zakenvan
enFinanciële
van88september
hetstatenvoorstel
in
2010
vanhet
statenvoorstel
betreffende
0 van
Bestuurlijkeen
september201
betreffende
het beleid
beleid rondom
rondom overheidscommissarissen.
overheidscommlssarissen.
het
In de
de commissievergadering
onsverzocht
In
verzochttwee
tweeonderdelen
onderdelennader
naderininbeeld
beeldtetebrengen.
Ten
eerste
wat
commisslavergadengisisons
eerste
dede
wat
brengen.Ten
zinais
van ons
onsals
alsprovincie
alsaandeelhouder
bevoegdheden
aandeelhouderbij
onzedeelnemingen
ten
en
tweede
hoe
bevoegdheden van
deze
ten
provinciezijn
tweede
hoe
deze
bijonze
deelnemingenen
binnen de
deprovincie
verdeeldtussen
bevoegdheden
tussenProvinciale
ProvincialeStaten
Statenen
bevoegdheden binnen
en
Staten.
Gedeputeerde
provinciezijn
zijnverdeeld
GedeputeerdeStaten.

Deelnemingen
Deelnemingen
als provincie
aandeelhouderbij
Wij
zevendeelnemingen,
weten:
Wij zijn
zijn als
provinoeaandeelhouder
bijzeven
deelnemingen,teteweten:
1. DELTA
DELTANV
NV
1.
NVWesterscheldetunnel
2. NV
Westerscheldetunnel(WST)
2.
(WS'F)
3. N.V.
N.V. Economische
EconomischeImpuls
Zeeland(EIZ)
3.
ImpulsZeeland
(EIZ)
BV Kanaalkruising
4. BV
Sluiskil(KKS)
4.
KanaalkruisingSluiskil
(KKS)
5. Grondexploitatiemaatschappij
BeheerBV
BV(Perkpolder)
5.
PerkpolderBeheer
GrondexploitatiemaatschappijPerkpolder
(Perkpolder)
6, Nederlandse
NederlandseWaterschapsbank
N.V.(NWB)
6.
WaterschapsbankN.V.
(NWB)
7. Zeeuws
Zeeuws Participatiefonds
8V(ZPF)
7.
ParcpatiefondsBV
(ZPF)
een tweetal
tweetal deelnemingen
vaneen
eenaandeelhoudersrelatie.
Dit
Bij
aandeelhoudersrelatie.Dit
betreffen
Bij een
betreffen
dedege¬
deelnemingenisis(nog)
(nog)geen
geensprake
sprakevan
geZeelandSeaports
enNatuurNatuur-en
enrecreatieschap
De
meenschappelijke
Per
1 januari
Grevelingen.
1januari
Seaportsen
meenschappelijke regelingen
regelingenZeeland
recreatleschapDe
Grevelingen.Per
zal naar
2011 zal
naar verwachting
NVZeeland
ZeelandSeaports
deNV
wordenopgericht.
2011
hiervoor
moverwachtingde
opopditditmo¬
Seaports(ZSP)
(ZSP)worden
opgecht.Aangezien
Aangezienhiervoor
ment nog
statutenzijn
zalde
deuitwerking
vande
dedoor
dooruugestelde
ment
voor
ZSP
nog geen
een
opop
zijnvastgesteld,
een
ZSP
geen statuten
vastgesteld,zal
uitwerkingvan
vragenvoor
gesteldevragen
later moment
momentaan
aan uu worden
wordenvoorgelegd.
later
voorgelegd.

aandeelhouder
Bevoegdheden
Bevoegdhedenaandeelhouder
De bevoegdheden
deAlgemene
van de
Aandeelhouders(AvA)
De
vanAandeelhouders
NV/
een
BV
dwindeels
/ BV
NV
isisdeels
in een
dwin¬
bevoegdheden van
Vergaderingvan
AlgemeneVergadering
(AVA)in
in
h Boek
endeels
gend
Boek22 BW.
deelsper
individueelbepaald
statuten
BW, afdeling
van
gend bepaald
bepaald in
afdeling44en
van
dede
pervennootschap
vennootschapindividueel
bepaaldinindedestatuten
vennootschap.
vennootschap.

i
I

Jt

5E

---F-

l

DOC.NF
DOC.NF
NI
ZAAKNI
ZAAK
CLASS.
CLASS.
Ierlchtop
brtm'vaoe
bericht
van:
opbrief

I

i

(meest relevante
bevoegdheden (meest
hoofdlijnen):
relevante hoofd/jnen):
Wettelike
Wettelijke bevoegdheden

•

door de
de wet
binnen de
de door
bevoegdheden binnen
gestelde grenzen,
grenzen, die
niet aan
statuten gestelde
en statuten
die niet
wet en
aan het
het bestuur
bestuur of
of
bevoegdheden
is toegekend
toegekend (kapstokbepaling);
aan
(kapstokbepaling);
anderen is
aan anderen
de jaarrekening;
Vaststelling van
van de
Vaststelhng
van besluiten
van het
een belangrijke
het bestuur
verandering van
van identiteit
bestuur omtrent
besluiten van
omtrent een
Goedkeuring van
belangrijke verandering
of kaIdentiteit of
ka¬
Goedkeudng
rakter
onderneming, ten
ten minste:
de ondememing,
minste:
van de
rakter van

Alle
Alle

•
•

*

derde;
onderneming aan een derde;
Overdracht ondememing
- Overdracht
of verbreken
rechtspersoon;
duurzame samenwerking
verbreken van een duurzame
samenwerking met een andere rechtspersoon;
Aangaan of
- Aangaan
deelneming in
kapitaal van een andere
vennootschap;
afstoten van een deelneming
andere vennootschap;
Nemen of
het kapitaal
in het
of afstoten
- Nemen
aan een

van een

van een

-

•

met een andere

van een

Stemrecht;
Stemrecht;

•
•
•

statuten;
van statuten;
Wijzigen van
WijzJgen
kapitaal;
of verlagen
de aandelen
maatschappelijk kapitaal;
Verhogen of
van het
aandelen en
en het
het bedrag
het maatschappelijk
verlagen van
bedrag van
van de
Verhogen
Benoeming, schorsing
schorsing of ontslag van
van bestuurders;
bestuurders;
Benoeming,
Beleid
bij de
aangewezen;
is aangewezen;
ander orgaan
tenzij bi
bezoldiging bestuur,
orgaan m
bestuur, tenzi
statuten een
een ander
Beleid bezoldiging
de statuten
orgaan is
aangewezen;
een ander orgaan
bestuur, tenzj
de statuten
is aangewezen;
Vaststellen
bij de
bszoldiging bestuur,
tenzij bij
statuten een
Vaststellen bezoldiging
tenzij bij
bij de
Aangifte tot
bepaald;
faillietverklaring, tenzij
anders is
de statuten
is bepaald;
tot fallietverklaring,
statuten anders
commissarissen;
van commissassen;
ontslag van
schorsing of
Benoeming, schorsing
of ontslag
Benoeming,
plaatsen;
AvA plaatsen;
op de
Onderwerpen op
de agenda AvA
Onderwerpen
vennootschap;
van de
Ontbinding van
de vennootschap;
Ontbinding
fusie;
Aangaan van
van een
een juridische fusie;
Aangaan
Besluit
tot splitsing;
splitsing;
Besluit tot

•

•
•

•
•

•

•

•

Statuten:
Sfafufen:

rechtspersonen, zoals
aan bepaalde
ten grondslag
die ten
grondslag liggen
bepaalde rechtspersonen,
zoals de
de
grondregels, bepahngen
liggen aan
bepalingen die
grondregels,
vennootschap, besloten
notarieel verleden
en stichting,
in de
stichting, die
die in
de notaeel
naamloze
besloten vennootschap, vereniging en
akte
verleden akte
naamloze vennootschap,
kennisneming door
oprichtingsakte ter kennisnem|ng
moeten met
door derden
statuten moeten
oprichting zijn
van
zijn vervat.
met de opchtingsakte
De staluten
derden worden
van opchtlng
vervat. De
de directie
van de
de onderneming
onderneming ten
van de
is de
handelsregister. Op grond
grond van
directie van
statuten ts
het handelsregister.
de statuten
minste
ten minste
in het
ingeschreven in
ingeschreven
de aandeelhouders
jaar verplicht
leggen aan
verplicht om
rekenschap af te leggen
aan de
en rekenschap
aandeelhouders tijdens de
eenmaal
om verantwoording en
per jaar
de
eenmaal per
jaarlijks terugkerende AvA.
AvA.
jaadijks
Statuten
Statuten zijn

als aandeelhouder
bevoegdheden van
van de
de provincie
provincie als
en statutaire bevoegdheden
van de
bij de
aandeelhouder bij
de wettelijke en
de zeven
zeven
weergeven van
het weergeven
bij deze
opgenomen als
ons beperkt tot
tot het
hebben ons
bijlage 11 bij
deelnemingen is
van de
brief. Wij hebben
als bijlege
deze brief.
de
is opgenomen
deelnemingen
(uitzonderingsbepalingen zijn mogelijk).
mogelijk).
hoofdlijnen (uitzondengsbepallngen
hoofdlijnen
Een
Een overzicht
overzicht

van

Verdeling bevoegdheden
bevoegdheden
dat Provinciale
bestel in
een ka2003 is
Met
van het
Provinciale Staten
het algemene uitgangspunt dat
is het
in 2003
invoering van
Staten een
Met de
het duale
ka¬
de invoenng
duale bestel
vervullen en
controlerende rol
en Gedeputeerde Staten
bezighouden met het dagelijks
derstellende
en controlerende
rol vervullen
zich bezighouden
Staten zich
derstellende en
bestuur en
en daarover verantwoording afleggen.
Provinciale Staten
Staten
over Provinciale
van de provincie als aandeelhouder
verdeeld over
welke wijze de
Op werke
bevoegdheden van
de bevoegdheden
aandeelhouder zijn verdeeld
Nederlandse
m bijlage 2 bij
de deelnemingen in
opgenomen in
in de Nederlandse
en Gedeputeerde Staten
brief. Bij
en
Staten is opgenomen
Bij de
bij deze brief.
de
van de
en het Zeeuws Participatiefonds BV is
is de verdeling van
BV en
Waterschapsbank
N.V., Perkpolder Beheer BV
Waterschapsbank N.V.,
betekent voor
dde deelnemingen dat
bevoegdheden
voor deze
deze drie
dat alle bevoegdheden
Dit betekent
in
bevoegdheden in
uitgewerkL Dit
bevoegdheden niet nader uitgewerkt.
lijn
met eerdere
aan Gedeputeerde Staten.
toekomen aan
Staten.
eerdere separate besluitvorming
lijn met
besluitvorming toekomen
u ter besluitvorming
een later
aan u
later moment nog
Voor de BV KKS zal de bevoegdheidsverdeling op
nog aan
besluitvormlng worden
op een

voorgelegd.
onze gedane toezegging
en beschouwen onze
vertrouwen erop
u hiermee
hiermee voldoende te
Wij vertrouwen
te hebben geïnformeerd
gefnformeerd en
erop u
Zaken van
als afgedaan.
en Financiële
Financile Zaken
van 8 september 2010) als
(nr. 96 uit de commissievergadering Bestuurlijke en

Hoogachtend;
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Bijlage
I Bevoegdheden
als aandeelhouder
aandeelhouder per
Bijlage 1
Bevoegdheden provincie
provincie als
per deelneming
deelneming

_
_

Bevoegdheden
Bevoegdheden

DELTA
NV
DELTA NV

NVWST
NV WST

NVEI7

1)
N

2)
4

3)

4)
4

5)
6)
#IQ

7)
n

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

a)
M

X

X

X

X

X

X
X
X

a)

.

X

X

X

X

X

a)
M

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

a
M)

b)
W

c]

X

X

I

e)
M

X

X

X

X

X

L

X

X

X

X
X

X

X

d)

X

X

X

X

X

X

d)
m

X

X

X

X

X

X

d)
m

X

X

Wettellk
I Wettelijk
Vaststelling jaarrekening
jaarrekeninq
IVestste6mg
Overdracht aan
derde
aan derde
IOverdracht
Aangaan/verbreken
samenwedOnci I
IAangaan/verbmken samenwerking
|I
Nemen/afstoten kapitaal
kal>itaal derde
derde
INernerVafstoten

XX

_
_
_
_
_

Stemrecht
Stemrecht
Wijziging statuten
statuten
IWilziging

Verhogen/verlagen kapitaal
IVed'Kervvena|en
kapitaal

Benoeming bestuur
bestuur
Ienoemin

Schorsing bestuur
ISchorstng bestuur
Ontslag bestuur
IOntslag bestuur

bezoldiging
Beleid
IBek)k bezoldigtng bestuur
bestuur

Bezoldiging
bestuur
IBezol01glng bestuur
Aangifte faillietverklaring
IAanglfte

faltlletverk;arln
Benoeming commissaris
Ienoeming commissena
Schorsing commissaris
ISchorsing commissaris
Ontslag commissaris
lOntsteg commissans
Onderwerpen agenda AvA
JOnderwerpen agenda AvA

_

plaatsen
)teatsen

X

Ontbinding vennootschap
IOnlbindlng vennootscha
Aangaan juridische fusie

X

I
I
I
I

X

i

X

IAangeen luridlyhe fusie
JBesluit let sDlltslnq

X

Stê tuten
JStatuten
Investeringen/desinvesteringen
Ilnvesterlngen/aesinve=tedrgen
Financieringsplan

_

I Financiedngslotan
Dividendbeleid
Dividendbeleid
Betoning
commissarissen
commlssanssen
Ieloning
Opdrachtverlening
accountant
|raChtverienlng accountant
Vaststellen dividend
IVaatsteUen
Vaststellingdividend
jaarprogramma /
jaarprogramma I
IVaslsteHing
meerjarenbeleld-

"-

I

X

I

X

X
X

I
I

X

X

X

I

X

X

I

X

BVKKS
BV KKS I Perkpolder
Perkloider

I
I
I
I

X

I

X

x

i

X

NWB NV

ZPF BV

X

X

I
I

I

X

I

X

X

l

X

I

X

I
I
I
I

x

t

X

i

X
X
X

I
I
I

0)

X

I

X

I

X

X

X
X
X

I
I
I
I

X
X

I
I
I
I

X

X

I

X

X
X

I
I

X
X

X

I

X

X

I

X

X

X

X

I
I

X
X

I

X

X

I

X

I

X

X
X

I
I

X

I

X

I

I
I
I

I

Imeerarenbeieid
/ondamemingsptan en
ilondememlngsptan en
-

[meeqaren)begrobng
Aangaan
kredietovereenkomsten
kred=etovenenkornsten J
IAangaan
Vertoijgen/vervree
mden

I

JVerkrilge n/vervme rnden

Ire0istergoederen
Vaststellen/herzien
IVastetellen/tterzJen
| rondexploltatiebereke nlnQ

1) DELTA NV

vastgesteld met statenbesluit van 18 maart 2005, FEZ-201
met
stalenbesluit van
18 dan
maart
FEZ-201
groter
euro
/ deelnemingen
investeringen
miljoen
552005,
** vastgesteid
/ deelnerningen
dan 55 miljoen eure
groter
a) investeringen
als structuurvennootschap
vanwege het feit
dat DELTA NV
wordt aangemerkt
feit dat
DELTA NV als
wordt aangemerkt
a) vanwege
nu
liggen eenhet
bevoegdheden
aantal
diestrucluurvennootschap
normaliter aan AvA toebehoren
RvC

1) DELTA NV

liggen

een

aantal

bevoegdheden die normaliter

toebehoren

nu

bij RvC

vastgesteld met statenbesluit van 18 december 2009, FE2-134
met
18 december
stetenbesluit
van dan
vaslgesteld
investeringen
van meer
euro FEZ-134
t Inkopen
2 miljoen 2009,
/ Inkopen
dan 2 miljoen
van meer
eurobij de RvC. toegestaan op basis van art. 135 lid 4 BW2
b) investeringen
de statuten
ligt volgens
Bezoldiging van
het bestuur

2) NV WST
2) NVWST

b) Bezotdiging

van

het bestuur

ligt volgens

de statuten

bij de RvC, toegestaan op basis

van

art. 135 lid 4 BW2

vastgesteld met statenbesluit van 9 november 2007, E&M-023
•* vastgesteld
met
9 november
statenbesluit
miljoen
van
euro 2007, E&M-023
meer dan 2van
investeringen
van
dan 2
volgens
meer
de statuten bij de RvC, toegestaan op basis van art 135 tid 4 BW2
c) investengen
Bezoldiging van
eure
ligt
het
bestuur
miljoen

3) NV EIZ
3) NV EIZ

c)
4 Bezoldiging

4) KKS
4) KKS

5) Perkpolder Beheer BV
5) Perkpolder Beheer BV

van

het bestuur ligt volgens de statuten bij de RvC, toegestaan op basis

van

art. 135 lid 4 BW2

overeenkomstig de oprichtingsakte van 1juli 2009
de opdchtingsakte
meer dan 2 miljoen euro
verplichtingen
Investeringen / meerjarige
van 1 van
** overeenkomshg
juli 2009
investeringen t meerjarige verplichtingen van meer dan 2 mitjoen eure
overeenkomstig de oprichtingsakte van 20 juni 2009
d) overeenkornstig
geen raad van commissarissen
de oprichtlngsakte van 28 juni 2009
d) geen raad

van

commta$armsen

overeenkomstig de statuten, laatstelijk gewijzigd per 24 juni 2005
vangewijzigd
een derde
de met
een waarde
ten minste
(des)investeringen
2005 het geplaatste kapitaal
24 juni
overeenkomstig
statuten,
laatstelljk
pervan
ligt volgens
bij de
op basis
van art 135 lid 4 BW2
e) (des)investeringen
toegestaan
Bezoldiging van hetmet
de statuten
bestuur
een waarde
van een
derde van
ten RvC.
minste
het geplaatste
kapitaal
e) Bezoldging van het bestuur ligt votgens de statuten b cie RvC, toegestaan op basis van art. 135 lid 4 BW2
overeenkomstig de oprichtingsakte van 24 oktober 1997

6) NWB NV
6) NWB NV

7) ZPF BV
7) ZPF BV

overeenkomstig de oprichtingsakte

van

24 oktober 1997

Behoort bij brief d.d. 28 september 2010 met ons kenmerk: 10029803
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provincieals
perdeelneming
bevoegdheden provincie
Verdeling bevoegdheden

I

Bevoegdheden
IBevoegdheden
Wettelijk
Wettelik
Vaststelling
iaarrekeninq
Vaststelling laarrekening
derde
aan derde
[Overdracht
Overdracht aan
Aangaan/verbreken samenwerking
IAanjaanNerbreken
samenwerkinq
derde
kal0itaal derde
INemenlafstoten
Nemen/afstoten kapitaal

I

XX

I

XX

PS
PS

NVEIZ
EIZ
WST
NVWST
NV
NV
I
I
|I GS
GS I f PS
PS
PS
GS
II GS
II PS

I

XX

I

XX
XX

I

I

I

XX
XX

]VerholenNedagen kapitaal
Benoemino bestuur
I Benoemingÿbestuur
Schorsing bestuur
bestuur
bestuur
Ontslagÿ bestuur
IOnbslag
bestuur
Ieleid
Beleid bezoldiging bestuur
bestuur
[ Bezoldiging
Bezoldiqinl bestuur

XX

I

Aangifte
faillietverklaring
Aangiftefalllletverklaring

Schorsing commissaris
commissans
ISchorsing
commissaris
Ontslag commissaris
IOntsla

GS
GS

I

Stemrecht
Stemrecht
Wijziging statuten
IWijzJiJng
statuten

commissaris
Benoeming commissaris
I8enoemin

NV
DELTANV
DELTA
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a)
a)
a)
I)
aa)
|I
I)
aa)
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vennootschap
Ontbindingvennootschap

I

I
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X
I
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I
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I

I
I
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I
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I

I
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I

XX

I

I

XX
XX
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I

I
I
I
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I
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XX
XX

I
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X
I
XX

I

XX
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I
I

I

I

I

XX

I

I

IXX

XX
XX

X

XX

I

XX
XX

X
I
XI

I

II
II

xX

I

X|
X
I

xX
xX

I

XX
XX

I

i

XX
XX

I

I

I
I
I

I xX
XX
II

XX
XX

I

IXX

X

b)b)

XX

IAangaan juridische fusie
Besluit tot
I Besluit
tot splitsing
sl>litsin0

I x

XX
XX

-

Onderwerpen agenda
AvA plaatsen
alenda AvA
plaatsen

X
I
XI

I
I

-

I

I

n

-

I

I
I

XX
XX
XX

I
I
I

I

X

I

X

I

I

I Statuten

_
Dividendbeieid_

l Investeringen/desinvesteringen
lnvesterincen/deslnvesterinclen
[ Financieringsplan
Financierinslan

-
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X

X

r Dividendbeleid

X

I

I

r Beloning
Belonln commissarissen
commlssanssen

X

I

X

I

X

I

accountant
r Opdrachtverlening
ODdrachtvedeninQ accountant

X

X

I

X

Vaststellen dividend
dividend
I Vaststellen

X

!
I

X

I

X

I
f

X

I

X

I

-

jaarpmgramma //
I Vaststelling jaarprogramma
I meerjarenbeleid-/ondememingsplan
meerjarenbeleid-/ondememingsplan J

en fmeeriarenïbearotina
(meerlaren)berotin

len

DELTA NV
DELTA

FEZ-201
van18
18maart
maart2005,
metstatenbesluit
statenbesluitvan
2005,FEZ-201
vastgesteld
vastgesteldmet
NVals
wordt
alsstructuurvennootschap
hetfeit
feitdat
datDELTA
DELTANV
aangemerkt
a)
structuurvennootschapwordt
aangemerkt
a) vanwege
vanwege het
RvC
aanAvA
AvAtoebehoren
toebehorennu
dienormaliter
normaliteraan
nu
eenaantal
aantalbevoegdheden
bijbijRvC
liggen
bevoegdhedendie
liggeneen
euro
dan55
55miljoen
groterdan
miljoeneuro
** investeringen
investeringen/ /deelnemingen
deelnemingengroter
'*

NV WST

FEZ-134
18december
december2009,
metstatenbesluit
statenbesluitvan
van18
vastgesteld
2009,FEZ-134
vastgesteldmet
vanhet
hetbestuur
destatuten
statutenbij
deRvC,
bestuurligt
b)
RvC,toegestaan
bijde
ligtvolgens
volgensde
toegestaanopop
b) Bezoldiging
Bezoldigingvan
lid44BW2
art. 135
135lid
BW2
basisvan
vanart.
basis
dan22miljoen
euro
investeringen
vanmeer
meerdan
inkopenvan
investeringen/ /inkopen
miljoeneuro
-

NV EIZ

metstatenbesluit
november2007,
E&M-023
statenbesluitvan
van9gnovember
vastgesteld
2007,E&M-023
vastgesteldmet
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