Raadsvergadering 6 juni 2013
Voorstel B 9
Heinkenszand, 21 mei 2013
Onderwerp:
voorstel om kennis te nemen van de jaarstukken 2012 van Zeeland Seaports en de
begroting van 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling ZSP
(portefeuille wethouder Zandee)

Geachte raad,
Inleiding
Zeeland Seaports (ZSP) heeft de jaarstukken 2012 opgesteld voor de Gemeenschappelijke
Regeling en voor de NV. Voor de GR is tevens de begroting 2014 opgesteld. Wij stellen u
voor hiervan kennis te nemen en eventuele opmerkingen mee te geven.
Jaarrekening 2012 GR ZSP
In de GR gebeurt eigenlijk niets. De havenexploitatie zit volledig in de boeken van de NV.
De waarde van de aandelen in de NV kan worden afgeleid uit de post Deelneming (financiële
vaste activa). Deze is €160.637.066. Deze reageert niet op elke schommeling in het
resultaat van de NV. Dat gebeurt pas bij structurele wijziging in de omstandigheden.
Volledigheidshalve wordt wel een resumé gegeven van een aantal risico’s die overigens in
eerste instantie neerslaan op de NV.
Begroting 2014 GR ZSP
De verwachting is dat de NV de GR niet zal moeten aanspreken op het effectueren van de
door de GR gestelde garanties. Ook wordt er in 2014 géén afwaardering van de deelneming
verwacht.
Jaarbericht en jaarrekening 2012 NV ZSP
Op zich is het bedrijfsresultaat in 2012 goed geweest.
Niettemin komt het totale resultaat van 2012 op € 15.6 mln. negatief. Dit komt vooral door
éénmalige zaken. Financieel positieve punten zijn de afwikkeling van Zalco, de ontbinding
van de erfpacht van Sea Invest en de vrijval van reserveringen voor de kosten van
infrastructuur. Een groot drukkend effect vormt de afwaardering van gronden in de
Autrichepolder en gronden voor natuurcompensatie plus het vormen van een voorziening
voor WarmCO2.
In 2012 waren er ook heel positieve bedrijfsontwikkelingen. Er heeft een grote uitbreiding
plaatsgevonden in de logistieke sfeer voor vele producten bij diverse bedrijven. Er zijn ook
diverse nieuwe activiteiten, zoals de vestiging van een sapfabriek. Er wordt volop
geïnvesteerd in de Zeeuwse havens.
Overige zaken
-In de loop van 2013 zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over de afwikkeling
van het faillissement van Thermphos. Het is momenteel niet te zeggen welke consequenties
dit zal hebben voor ZSP.
-Over de ontwikkelingen met betrekking tot WarmCO2 bent u afzonderlijk geïnformeerd.
-Over de (gegarandeerde) leencapaciteit van ZSP, dan kan het volgende worden
geconstateerd: De participanten, vertegenwoordigd in de GR ZSP, staan garant voor
leningen tot een maximum bedrag van € 500 mln. Hiervan was eind 2012 ca.
€ 389 benut. Daarnaast is er de afzonderlijke garantie voor WarmCO2 van € 65 mln.. Het
aanvullend overbruggingskrediet (€ 6,5 mln) vindt hiervoor de ruimte binnen genoemde
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€ 500 mln..
-In 2014 zal een periodiek onderzoek plaatsvinden naar de benodigde hoogte van de
garanties. Dit met het doel te bezien of de hoogte van de garanties aanpassing behoeft en
bijvoorbeeld sneller kan worden afgebouwd dan ten tijde van de verzelfstandiging werd
ingeschat.
-In 2013 vindt er een algemene evaluatie van de verzelfstandiging plaats. De uitkomst
daarvan wordt eind 2013 verwacht.
Financiën
De resultaten van de jaarrekening hebben géén rechtstreeks gevolg voor de begroting van
de gemeente. Deze blijven binnen de havenexploitatie van de NV.
Uitvoering/planning
In de NV vindt de bedrijfsvoering van ZSP plaats. De jaarrekening wordt formeel vastgesteld
door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), na goedkeuring door de Raad
van Commissarissen. De AvA wordt gevormd door het Algemeen bestuur van de GR ZSP.
Het AB en de AvA vergaderen eind juni.
Voorstel
De gemeenteraad in de gelegenheid stellen opmerkingen over de jaarstukken 2012 mee te
geven aan de vertegenwoordigers van de gemeente in Zeeland Seaports
Bijlage(n)
 alle jaarstukken 2012 van de GR en NV Zeeland Seaports
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J.Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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