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Voorstel B 3

Heinkenszand, 12 mei 2014
Onderwerp:
voorstel inzake de jaarstukken 2013 van Zeeland Seaports
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Inleiding
Zeeland Seaports (ZSP) heeft de jaarstukken 2013 opgesteld voor de Gemeenschappelijke
Regeling en voor de NV. Voor de GR is tevens de begroting 2015 opgesteld. Wij stellen u
voor hiervan kennis te nemen en eventuele opmerkingen mee te geven.
Jaarrekening 2013 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 –onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren- €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 2015 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 2015 géén afwaardering van de deelneming
verwacht.
Jaarbericht en jaarrekening 2013 NV ZSP
Op zich is het bedrijfsresultaat in 2013 goed geweest. De zeeoverslag is weliswaar iets
afgenomen, maar de overslag binnenvaart is meer gestegen. Per saldo een lichte toename.
Niettemin komt het totale resultaat van 2013 op € 15.1 mln. negatief. Dit komt vooral door
éénmalige zaken, zoals de bijdrage voor de spoormaatregelen in Goes en een faillissement
van een glastuinder. Feitelijke uitbetaling van de financiële bijdrage voor genoemde
maatregelen vindt overigens plaats ten tijde van de werkzaamheden. In 2013 waren er ook
heel positieve bedrijfsontwikkelingen. Er is meer grond verkocht en in erfpacht uitgegeven.
Op bladzijde 18-19 van het jaarbericht van ZSP-NV vindt u meer voorbeelden.
Overige zaken
-De afwikkeling van het faillissement van Thermphos heeft veel energie gekost en zal verder
zijn beloop krijgen in 2014. Erfpacht- en haveninkomsten vallen weg totdat het terrein
gesaneerd is en weer uitgegeven kan worden.
-De ontwikkelingen met WarmCO2 zijn positief te noemen. De gronduitgifte is in een
stroomversnelling gekomen. De bouw van kassen –en daarmee de afname van warmte en
CO2- zal uitgesmeerd over de komende jaren plaatsvinden. Daarmee zijn de
toekomstverwachtingen van WarmCO2 aanmerkelijk verbeterd. Een onderzoek naar
herfinanciering is gaande. Het is te verwachten dat er nog wel een aanvullende overbrugging
nodig zal zijn voor de eerstkomende jaren.
-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 2013 ca.

€ 390,5 benut. Daarnaast is er de afzonderlijke garantie voor WarmCO2 van € 65 mln.. Het
aanvullend overbruggingskrediet uit 2013 (€ 6,5 mln) vindt de ruimte binnen genoemde €
500 mln..
-Er is een aanzet gegeven voor het opstellen van een gezamenlijke aandeelhouderstrategie.
Deze zal gevolgd worden door een nieuw Strategisch Masterplan, waarin het bedrijf een
lange termijn visie neerlegt. Ook zal daarna 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.
-De havenmonitor, die inzicht geeft in de werkgelegenheid, zal naar verwachting weer in
2015 worden opgesteld.
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
Wij stellen u in de gelegenheid opmerkingen over de jaarstukken 2013 mee te geven aan de
vertegenwoordigers van de gemeente in Zeeland Seaports
Bijlage(n)
 alle jaarstukken 2013 van de GR en NV Zeeland Seaports
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