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ONDERWERP

Ontwerp-jaarrekening 2017 GR Zeeland Seaports

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u van ons gewend bent, leggen wij u onderwerpen in relatie tot Zeeland Seaports voor 
wensen en bedenkingen per raadsinformatiebrief voor. In de onderhavige brief gaat het om de 
ontwerp-jaarrekening 2017 van de GR Zeeland Seaports (GR ZSP).

De gemeente Vlissingen is voor 16 2/3 procent participant van de GR ZSP. Andere 
participanten zijn de gemeenten Borsele en Terneuzen, elk ook voor 16 2/3 procent, en de 
Provincie Zeeland, voor 50 procent. In de GR ZSP vinden, sinds de verzelfstandiging in 2011, 
geen activiteiten in relatie tot de zeehavens meer plaats. Wel is de GR ZSP 100 procent 
aandeelhouder van de NV ZSP. Ook staat de GR ZSP garant voor de NV ZSP, voor een 
bedrag ad € 500 miljoen, en secundair voor het project WarmCO2, voor € 65 miljoen.

In de ontwerp-jaarrekening 2017 van de GR ZSP wordt melding gemaakt van de volgende 
aspecten.

• Doordat er geen haven(gerelateerde) activiteiten in de GR ZSP plaats vinden, kent 
elke opbrengsten- en kostenpost een saldo van nul;

• De schuldpositie van de NV ZSP bedraagt per einde 2017 € 312 miljoen (eind 2016: 
€ 332 miljoen); de NV ZSP blijft daarmee ruimschoots onder het plafond ad € 500 
miljoen waarvoor de GR ZSP garant staat.

• De secundaire garantstelling ad € 65 miljoen voor het project WarmCO2 is met een 
uitgeleend bedrag ad € 63,9 miljoen vrijwel volledig benut;

• De weerstandscapaciteit van de GR ZSP bedraagt € 160.637.066. Dit bedrag is gelijk 
aan de waardering van de deelneming van de GR ZSP in de NV ZSP. Ultimo 2017 
is het eigen vermogen van de deelneming NV ZSP lager dan deze inbrengwaarde. 
Dit komt door incidentele lasten uit voorgaande boekjaren en door een incidentele 
saneringslast in 2017, inzake Thermphos.

In de ontwerp-jaarrekening 2017 van de GR ZSP wordt vanaf pagina 6 ook aandacht besteed 
aan de risico’s en aan de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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Besluitvorming over de ontwerp-jaarrekening 2017 geschiedt door het Algemeen Bestuur (AB) 
van de GR ZSP, op 27 juni 2018. Tot uiterlijk 26 juni 2018 bieden wij u de gelegenheid om 
wensen en bedenkingen over dit onderwerp kenbaar te maken aan ons College, via een e-
mail aan de beleidsmedewerker economische zaken / havens (adres: abos@vlissingen.nl). 

Wij gaan ervan uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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