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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief Strategisch Plan North Sea Port

Geachte raad,

Na de fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports in 2018, waaruit North Sea Port is 
ontstaan, hebben de acht aandeelhouders (Gent, Zelzate, Evergem, Terneuzen, Vlissingen, 
Borsele, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Zeeland) in 2020 een 
aandeelhoudersstrategie vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze strategie heeft uw raad 
hierop kunnen reflecteren. Middels een raadsinformatiebrief (verseon-nummer 1267101) bent 
u over de vaststelling van de aandeelhoudersstrategie geïnformeerd.

Via de aandeelhoudersstrategie stimuleren de aandeelhouders het havenbedrijf om hun 
strategisch handelen af te stemmen op de kerndoelen. De kerndoelen van het beleid zijn:
- Economische ontwikkeling & tewerkstelling;
- Financiële prestaties;
- Duurzaamheid & Klimaat;

In het Strategisch Plan North Sea Port is vervolgens door North Sea Port een concrete
vertaling gemaakt van de aandeelhouderswaarden. Het plan omvat acht strategische 
programma's die de komende drie tot vijf jaar worden uitgerold. Deze programma’s zijn: 
License to operate, Circulaire projecten, Energie projecten, Synergie in klimaat investeringen, 
Sterke logistieke ketens, Connector van  partijen, Toekomstbestendige infrastructuur en Data 
community. De programma’s sluiten goed aan op de kerndoelen van het beleid  en de 
aandeelhoudersstrategie. En voor Vlissingen specifiek zijn er goede aanknopingspunten met 
onder andere de ‘energie & haven projecten’ en ‘mobiliteitsprojecten’ uit Wind in de Zeilen.

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 13 oktober 2021 is het 
Strategisch Plan North Port behandeld en vastgesteld. Bij de behandeling is ook nadrukkelijk 
aandacht gevraagd voor de actieve rol van het havenbedrijf op het onderwerp ‘ondermijning’.
Het havenbedrijf stelt hiervoor nog een aanvullend memo op, waarin die rol nader wordt 
uitgewerkt. 
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Bijgevoegd treft u ter informatie het Strategisch Plan North Sea Port. 

Hoogachtend,

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

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




