
 

           
        

 
 
 
 
 

  
 

    
 

 
 
 

        

        
     

        
    

    

     
 
 

  
 

              
                 

                  
 

                
               
              

 
                

             
             

 
             

                 
          

               
            

          
               

         
               

               
               

  
 

            
               

     
 
 

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

1108799 / 1110576 23 september 2019 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

A.P. Bos Paul Krugerstraat 1 0118-487240 1111558 

ONDERWERP 

Jaarrekening 2018 GR Zeeland Seaports 

Geachte heer/mevrouw, 

In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de jaarrekening 2018 van de GR Zeeland 
Seaports (GR ZSP). Het u sturen van deze brief heeft wat langer op zich laten wachten, onder 
andere door de extra inzet op de opheffing van de GR ZSP per eind juni van dit jaar. 

In 2018 was de GR ZSP voor 50 procent aandeelhouder van het havenbedrijf North Sea Port. 
De GR ZSP stond daarnaast garant voor North Sea Port Netherlands NV, voor een bedrag 
van € 480 miljoen, en secundair voor het project WarmCO2, voor € 65 miljoen. 

Net als in voorgaande jaren was de gemeente Vlissingen ook in 2018 voor 16 2/3 procent 
participant van de GR ZSP. Andere participanten waren de gemeenten Borsele en Terneuzen, 
elk ook voor 16 2/3 procent, en de Provincie Zeeland, voor 50 procent. 

In de jaarrekening 2018 wordt onder andere melding gemaakt van de volgende zaken. 
• Elke opbrengsten- en kostenpost kent een saldo van € 0. Dit komt omdat er sinds 2011 

geen haven(gerelateerde) activiteiten meer in de GR ZSP plaats vinden. 
• De schuldpositie van North Sea Port Netherlands NV bedraagt per eind 2018 € 315 

miljoen. North Sea Port Netherlands NV blijft daarmee ruimschoots onder het plafond 
van € 480 miljoen waarvoor de GR ZSP garant staat. 

• De secundaire garantstelling van € 65 miljoen voor het project WarmCO2 is met een 
uitgeleend bedrag van € 63,5 miljoen vrijwel volledig benut. 

• De weerstandscapaciteit van de GR ZSP bedraagt € 160,6 miljoen. Dit bedrag is gelijk 
aan 50 procent van de waardering van de deelneming in North Sea Port SE. De 
actuele waarde van de deelneming in North Sea Port SE bedraagt € 573,5 miljoen per 
eind 2018. 

Aangezien de jaarrekening 2018 geen attentiepunten met zich meebrengt, hebben wij onze 
leden van het Algemeen Bestuur van de GR ZSP meegegeven in hun vergadering akkoord te 
kunnen gaan met deze jaarrekening. 
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In relatie tot de opheffing van de GR ZSP merken wij tot slot op dat in november of december 
nog een laatste jaarrekening volgt, meer specifiek over de eerste zes maanden van 2019. 

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 

Blad 2 behorend bij 1108799 / 1110576 
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