Mail donderdag 20-06-2019 - 12:55 van Wyp de Jong aan mw. P van der Kammen :

Beste mevrouw Van der Kammen:
»

»
»

bij deze de link naar alle gepubliceerde financiële documenten waaronder ook de jaarstukken
en het jaarverslag van Havenbedrijf: httpsZ/www.portofmoerdiik.nlZhavenbecIríifZfeiten-enciifers/financië/e-sŕukkenZ (de eerdere link was waarschijnlijk tijdelijk);
bij deze ook de begeleidende brief bij definitieve jaarstukken, maar dan in Pdf-format;
voor beantwoording van uw vragen over doel en strekking van het solarpark, de business
case, de bijbehorende geldstromen en dergelijke verwijzen we naar Havenstrategie Moerdijk
2030 en Begroting 2019 Havenbedrijf Moerdijk en Jaarverslag 2018 Havenbedrijf (p13). Zoals
aangegeven neemt het Havenbedrijf Moerdijk zelfstandig beslissingen over haar
investeringen, voor zover deze investeringen binnen de strekking van de Havenstrategie
Moerdijk 2030 vallen.

Met betrekking tot de zienswijze herhaal ik hetgeen is opgenomen in het Statenvoorstel: ‘De
zienswijze heeft betrekking op de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap
Moerdijk en de omvang van de benodigde financiering, die volgt uit de liquiditeitsplanning van
Havenbedrijf Moerdijk. De zienswijze heeft géén betrekking op de wijze van aanwending van de
financiering door Havenbedrijf Moerdijk. ’

Ik vertrouw erop dat hiermee uw vragen zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Wyp de Jong

Drs. W.Y. de Jong | Account Manager Verbonden Partijen |

Mail donderdag 20-06-2019 - 13.10 van Wyp de Jong aan mw. P van der Kammen :
Beste mevrouw Van der Kammen,
Ik heb/de provincie heeft geen informatie over het solarpark. Die informatie heeft alleen het Havenbedrijf.
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Vastgestelde jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

Geachte leden van Provinciale Staten Noord-Brabant,
Bijgaand bieden wij u aan de Jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Havenschap Moerdijk. De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn de deelnemers in
deze gemeenschappelijke regeling.
Per 1 januari 2017 zijn alle bedrijfsactiviteiten van de GR Havenschap Moerdijk ondergebracht in
Havenbedrijf Moerdijk N.V. De GR Havenschap Moerdijk wordt vanaf 1 januari 2017 voortgezet als
bedrijfsvoeringsorganisatie en vervult nog de rollen van aandeelhouder en financier van Havenbedrijf
Moerdijk N.V.
Elk jaar brengt Havenschap Moerdijk jaarstukken uit. Hiermee wordt zowel inhoudelijk als financieel
verantwoording afgelegd over het betreffende jaar. Het bestuur van GR Havenschap Moerdijk is
bevoegd om de jaarrekening 2018 vast te stellen.
Doordat alle lasten en baten direct met het Havenbedrijf worden verrekend heeft het Havenschap in
2018 een resultaat van 6 0. Het eigen vermogen van het Havenschap bedraagt over het gehele jaar
2018 6 97,265 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan de waarde van de deelneming in het Havenbedrijf. De
jaarstukken 2018 GR Havenschap Moerdijk zijn voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
De Jaarstukken 2018 zijn op 16 mei 2019 door het bestuur van GR Havenschap Moerdijk vastgesteld.
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Havenschap Moerdijk,
Namens deze,
H.J.A. van Merrienboer

M.A.P.M. Spijkers, secr

