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ONDERWERP
BGTS North Sea Port District

Geachte raad,

Het North Sea Port District (verder: NSPD) is een Vlaams-Nederlandse economische 
groeiregio in het hart van de EU met een sterke zeehaven, een belangrijk industrieel cluster, 
een grootstedelijk en hoogopgeleid achterland met unieke natuur. Er spelen grote 
grensoverschrijdende opgaven in onder andere energietransitie, circulaire economie, mobiliteit, 
logistiek & transport en leefbaarheid. 
Eind 2017 is North Sea Port gefuseerd tot één grensoverschrijdend havenbedrijf dat het 
grondgebied van het voormalige Zeeland Sea Port en Havenbedrijf Gent omvat. Deze 
havenfusie bracht een enorme grensoverschrijdende dynamiek op gang in het gebied en de 
acht ‘havenbesturen’ besloten gezamenlijk het North Sea Port District uit te bouwen. Daartoe 
hebben de deelnemende overheden in samenwerking met North Sea Port, een brede 
inhoudelijke concept-werkagenda opgesteld. Deze werkagenda is opgebouwd langs vier 
werklijnen: 
- Toegankelijkheid en verbindingen 
- Aantrekkelijk ‘leeflandschap’ 
- Huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen 
- Energie en circulariteit 

Op dit moment wordt de concept-werkagenda verder verdiept via een participatief traject met 
de gemeenten, provinciale overheden, North Sea Port en andere stakeholders uit het ‘District’. 
Tegen het najaar van 2022 moet de verdiepingsoefening klaar zijn en zal aan de hand van 
demoprojecten de kracht en toegevoegde waarde van het gremium aangetoond worden. 

De acht besturen van North Sea Port District (Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Vlissingen, 
Borsele, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Zeeland) willen een gezamenlijke Benelux 
Groepering voor Territoriale Samenwerking (verder: BGTS) oprichten. Het gaat hier om het 
formaliseren van een feitelijk reeds bestaand grensoverschrijdend samenwerkingsverband. 
Het grote juridische voordeel van het formaliseren van het samenwerkingsverband is dat er 
onder de vlag van een rechtspersoonlijkheid (Europese) projecten gedraaid kunnen worden. 
Bij een dergelijk groot partnerschap is het handig als niet telkens één van de partnerbesturen 
de administratie en de voorfinanciering op zich moet nemen.
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Het oprichten van een BGTS vindt plaats door het ondertekenen en inschrijven van statuten in 
de openbare registers. De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van de statuten. 
Deze regelen de samenstelling van de raad van bestuur, de algemene vergadering, de 
intreding, de uittreding, het ambtsgebied (grondgebied van de deelnemende stad en 
gemeenten), het doel, de taken en bevoegdheden. De statuten zijn als bijlage 1 toegevoegd 
aan deze raadsinformatiebrief.

Strikt formeel is de BGTS geen gemeenschappelijke regeling, maar een grensoverschrijdende 
samenwerking op grond van een Benelux-verdrag. Deze samenwerking heeft wel kenmerken 
heeft van een verbonden partij. Daarom worden ter oprichting van, en toetreding tot deze 
deelneming, conform artikel 160 lid 2 van de gemeentewet, eventuele wensen en bedenkingen 
gevraagd van de raad. 

Wij vragen de raad om binnen twee weken na de ontvangst van deze raadsinformatiebrief een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. Mocht u eventuele wensen of bedenkingen 
hebben, wilt u die zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan het college.

Hoogachtend,

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

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar


