
 

 

Vragen art. 34 R.v.O.  Betreft: Persbericht North Sea Ports. 

18 februari 2020. 

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van het gisteren ontvangen mailbericht en bijgevoegd persbericht heeft de 

POV een aantal vragen: 

 Bij de benoeming van Dhr. Schalck tot enig CEO van North Sea Ports wordt verwezen 

naar eerdere afspraken die na de fusie in 2018 door alle partijen zouden zijn 

gemaakt. Was in die afspraken ook al vastgelegd dat de Heer Schalck op termijn de 

enige CEO van NSP zou worden? 

 Is er een sollicitatieprocedure geweest en heeft er een assessment plaatsgevonden 

om er zeker van te zijn dat nu de juiste mens op de juiste plek komt te zitten? 

 Als dat niet het geval is geweest, waarom niet? 

 Er wordt melding gemaakt dat het Management Team vanaf 1 maart a.s. uitsluitend 

nog aan de heer Schalck zal rapporteren, dit terwijl de heer Lagasse nog 6 maanden 

in functie blijft. Wat is de reden van deze abrupte wijziging in de hiërarchie en wat 

zijn de werkzaamheden van de heer Lagasse in die 6 maanden? 

 Met betrekking tot het MT heeft de POV vernomen dat de samenstelling daarvan in 

de afgelopen 2 jaar nogal is gewijzigd. Kunt U een overzicht geven van de 

samenstelling van het MT op basis van herkomst uit de eerdere organisaties, het 

verloop in de afgelopen 2 jaar en hoe de samenstelling nu is als er gekeken wordt 

naar herkomst en nationaliteit? 

 In het persbericht wordt gesproken over een nieuwe voorzitter van het 

Toezichtsorgaan. In het begeleidend mailbericht wordt gesproken over een nieuwe 

Nederlandse voorzitter. Waarom vermeldt het persbericht dit niet, maar wordt de 

nationaliteit wél in het mailbericht genoemd? 

 De heer Schalck zal met de nieuwe voorzitter nauw gaan samenwerken. Wat houdt 

die samenwerking precies in?  

 Hoeveel uur wordt een voorzitter geacht te besteden aan NSP op weekbasis, en wat 

is de vergoeding die de voorzitter daarvoor ontvangt? 

 

De beantwoording zien wij graag tegemoet, 

Fractie POV: 

Pim Kraan 
Ruud Kleefman 


