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ONDERWERP

RIB inzake aangepast jaarbericht en -rekening 2016 NV Zeeland Seaports

Geachte heer/mevrouw,

Middels raadsinformatiebrief 769899 van 17 mei 2017 informeerden en consulteerden we u 
over het jaarbericht en de jaarrekening 2016 van de NV Zeeland Seaports (NV ZSP).

Naderhand heeft de NV ZSP, op verzoek van de Provincie Zeeland, nog een aantal tekstuele 
mutaties op haar jaarrekening 2016 doorgevoerd. Cijfermatig is de jaarrekening, aldus de NV 
ZSP, niet veranderd.

De tekstuele mutaties hebben betrekking op de sanering van Thermphos, door Van Citters 
Beheer BV, en de wel of niet (financiële) betrokkenheid van de NV ZSP en de Provincie 
Zeeland daarbij. Deze zijn doorgevoerd in de pagina’s 6, 17, 48, 56 en 66. Meer specifiek gaat 
het om de volgende wijzigingen. 

Pagina 6: “Van Citters Beheer, gebeurtenis na balansdatum”. Ten opzichte van de 
tekst in de jaarrekening 2016 van april 2017 gaat de NV ZSP in de versie van 
juli 2017, op deze specifieke pagina, nader in op het proces na 31 maart 
2017. Daarin wordt onder andere aangegeven dat de volledige sanering, bij 
het basis scenario, een bandbreedte kent van € 91,5 tot € 134,6 miljoen en 
dat gezocht wordt naar dekking hiervan. Verder wordt in de gewijzigde tekst 
aangegeven dat DS (Decontamination Services) een claim heeft neergelegd 
bij VCB, iets dat VCB weer heeft weerlegd.

Pagina 17: “Naast bovengenoemde risico’s erkent Zeeland Seaports tevens de 
volgende bedrijfsrisico’s”. Ten opzichte van de tekst in de jaarrekening 2016 
van april 2017 gaat de NV ZSP in de versie van juli 2017, op deze specifieke 
pagina, verder in op het proces na 31 maart 2017. Onder andere wordt 
aangegeven dat de “NV ZSP in gesprek is met de Provincie Zeeland inzake 
de reikwijdte van de financiële verantwoordelijkheid van de Provincie Zeeland 
voor de sanerings- en de beheerskosten die VCB maakt voor het Thermphos 
terrein”.
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Pagina 48: “5.3 Beheer- en exploitatiekosten VCB”. Ten opzichte van de tekst in de 
jaarrekening 2016 van april 2017 beperkt de NV ZSP zich in de versie van juli 
2017, op deze specifieke pagina, tot slechts de volgende regel: “Op de 
beheer- en exploitatiekosten van Van Citters Beheer BV worden de bijdragen 
van de Provincie Zeeland rechtstreeks in mindering gebracht”. 

In de versie van april 2017 werd nader ingegaan op de in oktober 2014 
gesloten overeenkomst tussen de Provincie Zeeland en Van Citters Beheer 
BV en de rol van de Provincie Zeeland daarin, te weten het dragen van de 
kosten voor de eerste veiligstelling, indien deze niet gedekt kunnen worden uit 
de door de curatoren beschikbaar gestelde middelen ad € 35 miljoen. 

Pagina 56: “Milieuvoorziening (toelichting)”. Ten opzichte van de tekst in de jaarrekening 
2016 van april 2017 heeft de NV ZSP in de versie van juli 2017, op deze 
specifieke pagina, de betrokkenheid van de Provincie Zeeland en Zeeland 
Seaports bij een turnkey overeenkomst verwijderd. Tevens is de regel 
“Overigens heeft VCB de overeenkomst met de aannemer in maart 2017 
ontbonden cq opgezegd” toegevoegd.

Pagina 66: “Gebeurtenissen na balansdatum”. Ten opzichte van de tekst in de 
jaarrekening 2016 van april 2017 gaat de NV ZSP in de versie van juli 2017, 
op deze specifieke pagina, verder in op het proces na 31 maart 2017. Daarin 
wordt onder andere aangegeven dat de volledige sanering, bij het basis 
scenario, een bandbreedte kent van € 91,5 tot € 134,6 miljoen en dat gezocht 
wordt naar dekking hiervan. Verder wordt in de gewijzigde tekst aangegeven 
dat DS (Decontamination Services) een claim heeft neergelegd bij VCB, iets 
dat VCB weer heeft weerlegd.

Het College heeft de betrokken portefeuillehouders meegegeven dat ze konden instemmen 
met de jaarrekening 2016 van de NV ZSP omdat deze voorzien was van een 
controleverklaring van de begeleidende accountant en omdat er verder geen onduidelijkheden 
meer waren.

Wij meenden er goed aan te doen u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoogachtend,

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

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




