Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Statenfractie PVV
Mevrouw P. van der Kammen
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen
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6 augustus 2019
Ons kenmerk

Geachte mevrouw P. van der Kammen,

C2249743
Uw kenmerk

Contactpersoon

W.Y. (Wyp) de Jong
Telefoon

Bij brief van 1 juli 2019, ingekomen op 1 juli 2019, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

(06) 27 74 50 02
Email

wydjong@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Volgens statenvoorstel 29/19 zienswijze conceptbegroting Havenschap
Moerdijk neemt de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf in 2020 toe,
onder meer vanwege investeringen in groot onderhoud van terminal en spoor en
een solarpark.
Ten aanzien van de investering in het solarpark heeft de PVV de volgende
vragen:
1.a. wat is de exacte beoogde locatie van het solarpark zoals genoemd in het
statenvoorstel?
1.b. wat zijn de totale kosten van de aanleg van het solarpark?
1.c. moeten voor de realisatie van het solarpark nog gronden worden
verworven? Zo ja, wat is de rol van de provincie daarbij?
1.d. uit welke middelen en geldstromen, en door wie wordt de investering in het
solarpark gedekt? Graag een financieel overzicht waarin alle bijdragen en
bijdragende partijen helder uiteen zijn gezet.
1.e. wat is het verwachte rendement in termen van geld (en voor wie, op welke
termijn)?
1.f. wat is het verwachte rendement in termen van vermeden graden opwarming
van de aarde?
1.g. welke afwegingen, argumenten en alternatieven zijn er in de business case
voor het solarpark opgenomen?

Bijlage(n)

1.h. welke alternatieve scenario's heeft de provincie overwogen alvorens hier
krediet voor te willen verlenen?
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/

Antwoord:
1.a Het betreft locaties aan de Westelijke randweg en aan de Zuidelijke
randweg in Zevenbergen.
1.b t/m 1g. Het Havenbedrijf ontwikkelt het solarpark zelfstandig onder
voorwaarde van een positief sluitende business case. Een deel van het te
ontwikkelen park wordt opgesteld voor participatie van inwoners. De provincie
heeft geen inhoudelijk rol bij de ontwikkeling van het solarpark. Daarom
verwijzen wij naar de beantwoording van uw technische vragen.
https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Provinciale-Staten/VergaderingenPS/PS/20190628
1.h Geen. De financiering van de liquiditeitsbehoefte van het Havenbedrijf
geschiedt op basis van de afspraken zoals gemaakt met het Havenschap.

2. Graag ontvangen wij alle documenten in de provinciale systemen of
archieven over dit betreffende plan voor een solarpark.
Antwoord:
De provincie beschikt niet over documenten die gaan over het solarpark.

3. Graag ontvangen wij alle verslagen van de bestuursvergaderingen van het
Havenschap Moerdijk vanaf 1 januari 2017.
Antwoord:
Zie bijgevoegd.

4. Graag ontvangen wij alle verslagen van de aandeelhoudersvergadering van
het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017.
Antwoord:
Zie bijgevoegd.
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5. Volgens de uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk1 ”In het
bestuursakkoord 2016-2019 van de provincie staat dat prioritaire economische
clusters in ruimtelijke zin worden gefaciliteerd, met daarbij expliciete vermelding
van Logistiek Park Moerdijk: Voor de havenstrategie is de komst van een
grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park
Moerdijk, beslissend. Dit bedrijventerrein moet een belangrijke rol gaan spelen
bij de verwerking van producten die rechtstreeks of via de haven van Rotterdam
en Antwerpen worden verscheept. Logistiek Park Moerdijk is nauw verbonden
met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een
aparte procedure. Vanwege beroepsprocedures moet de Raad van State
hierover uitspraak doen, maar door onduidelijkheid over de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) duurt dit langer dan gepland."
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Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS niet als
toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. Volgens NRC raakt dit
het Zeehaventerrein Moerdijk inclusief het LPM2.
5.a. Kan het college aangeven welke economische effecten de uitspraak van de
Raad van State heeft op het Havenbedrijf? Graag een volledige uiteenzetting.
5.b. Kan het college aangeven welke consequentie de uitspraak heeft voor de
Havenstrategie? Graag een volledige uiteenzetting.
5.c. Kan het college aangeven welke consequentie de uitspraak heeft voor het
aan de havenstrategie gekoppelde LPM? Graag een volledige uiteenzetting.
5.d. Kan het college aangeven welke consequenties de uitspraak heeft voor de
kredietverlening door het Havenschap en dus de begroting 2020 van het
Havenschap en die van het Havenbedrijf?
Antwoord:
5a t/m 5d
Een specifiek antwoord over economische effecten, de consequentie voor de
Havenstrategie en daarmee de mogelijke kredietverlening door het Havenschap
is niet te geven.
Voorheen was vergunningverlening mogelijk door gebruik te maken van de
prioritaire status van Industrieterrein Moerdijk met bijbehorende gereserveerde
ontwikkelingsruimte. Dit is met de uitspraak van de Raad van State nu niet meer
mogelijk.
Als nieuwe bedrijven zich willen vestigen op het industrieterrein zullen zij een
vergunning Wet natuurbescherming moeten aanvragen met een individuele
passende beoordeling.
1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwih7P3atpH
jAhUBbVAKHdQBuEQFjAEegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moerdijk.nl%2FProjecten%2FProjecten-Nietkerngebonden%2FProjecten-Niet-kerngebonden-Havenstrategie-Moerdijk2030%2F170_Uitvoeringsagenda-2018-en-verder-pdf.pdf&usg=AOvVaw2DFkdUmYcNV1R5EGIAYnA
2
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/22/weer-straft-rechter-trucage-van-overheid-af-a3964698
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Het is daarmee niet gezegd dat er geen ontwikkelingen mogelijk zijn op het
industrieterrein, maar wel dat deze individueel moeten worden beoordeeld.
Ter onderbouwing van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor LPM zijn twee
passende beoordelingen opgesteld, een passende beoordeling waarbij gebruik
is gemaakt van het PAS en een passende beoordeling waarin geen relatie is
gelegd met het PAS. Het is duidelijk dat de eerste passende beoordeling niet
meer gebruikt kan worden. Over de tweede passende beoordeling heeft de
Raad van State nog geen uitspraak gedaan. Die wordt in de tweede helft van
dit jaar verwacht. Op dat moment kunnen we meer zeggen over de
consequenties voor LPM.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Verslag 1 e Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 mei 2017
Nr

Onderwerp

Verslag

Besluit/actie

Een der aandeelhouders geeft aan dat hij tijdens zijn zakenreis naar Japan
heeft moeten constateren dat de grote klanten daar, alhoewel zij positief
zijn over Nederland, nog niet bekend zijn met de strategische voordelen van
Moerdijk. Hier is dus volgens hem nog wel een slag te slaan.
Er wordt gerefereerd aan berichtgeving omtrent staatssteun, versoepeling
van de regels/ruimhartiger toestaan van overheidssteun, die wellicht (strategisch) voordeel zou kunnen bieden. De heer Van den Oever meldt dat dit
voor de Nederlandse zeehavens eigenlijk een teleurstellende stap is, daar
een groot deel van de argumenten ingebracht bij de Europese Commissiebetreffende een gelijk speelveld voor havens in Europa vanwege vennootschapsbelasting hiermee teniet gedaan worden.
1/9

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

De besluitenlijst, bevattend 9 agendapunten, wordt vastgesteld op 8 december 2017.
De voorzitter,

P.J.M. van Laarhoven
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Verslag 2e Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 8 december 2017

De besluitenlijst, bevattend 9 agendapunten, wordt vastgesteld op 25 mei 2018.
De voorzitter,
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Verslag 3e Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 25 mei 2018
Nr

Onderwerp

Verslag

Besluit/actie

Geen vragen of opmerkingen.
3/7

Rondvraag

De provincie wordt gevraagd naar de stand van zaken omtrent strategisch
partnership HbR-provincie Noord-Brabant (gemeente). De heer Pauli geeft
hierop aan dat over en weer bereidheid bestaat tot samenwerking, en er
vertrouwen is dat dit goed gaat komen.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

3/8

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de constructieve
inbreng van alle aanwezigen.

De besluitenlijst, bevattend 8 agendapunten, wordt vastgesteld op 30 november 2018.
De voorzitter,
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Verslag 4e Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 november 2018

De besluitenlijst, bevattend 8 agendapunten, wordt vastgesteld op 22 mei 2019.
De voorzitter,

P.J.M. van Laarhoven
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BVO-HM 2017-21

Verslag 1e vergadering bestuur
Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
23 januari 2017
Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch
Aanwezig:
E. van Merrienboer (provincie Noord-Brabant)
F. Fakkers (gemeente Moerdijk)
T. Zwiers (gemeente Moerdijk)
T. Spijkers (provincie Noord-Brabant)
T. van den Merkhof (provincie Noord-Brabant)
B. Cornel (gemeente Moerdijk)
W. Wagenmans (projectleider governance Havenschap Moerdijk)
A. van Kooten (Havenbedrijf Moerdijk)
Afwezig:
B. Pauli (met kennisgeving)
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Van Merrienboer opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste bijeenkomst
van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk. Hij verontschuldigt de heer
Pauli die verhinderd is. Hij geeft de heer Wagenmans het woord voor een toelichting op de agenda.
De heer Wagenmans deelt mee dat hij samen met de heer Van Kooten de agenda heeft voorbereid in
de overgang van de oude GR naar de nieuwe BVO. De oude GR heeft de verantwoordelijkheid om
de nieuwe GR voor te bereiden. In de toekomst zullen hij en heer Van Kooten niet aanwezig zijn,
maar zal het secretariaat de agenda voorbereiden. In deze bijeenkomst zullen het bestuur van de
BVO en de netwerksecretarissen worden benoemd.. Er zal een aantal besluiten moeten worden
genomen, dat nodig is ter formalisering voor het functioneren van de BVO. Ook liggen enkele
documenten ter tekening voor. Deze stukken zullen worden opgenomen in het nieuwe archief van de
BVO.
De heer Zwiers meldt dat er discussie is ontstaan binnen het college van Moerdijk om twee
vertegenwoordigers te benoemen in de BVO, die ook tevens de aandeelhoudersrol vervullen. Dit punt
zou hij ook in de Stuurgroep Havenstrategie aan de orde willen stellen . Dit met betrekking tot de
scheiding der rollen.
De heer Wagenmans licht toe dat dit een eerder aandachtspunt is geweest. Men heeft hiertoe
besloten om de informatie-uitwisseling tussen BVO en Havenbedrijf te bevorderen en te voorkomen dat
bijvoorbeeld investeringsbesluiten in twee gremia worden besproken.
De te benoemen voorzitter en plv. voorzitter van de BVO hebben primair de zorg voor de BVO en de
tweede vertegenwoordiger van gemeente en provincie vervult de rol van vertegenwoordiger in de

AvA. Hierdoor is gewaarborgd dat er toch sprake is van afzonderlijke en gescheiden rollen tussen
BVO en AvA van het Havenbedrijf. (zie ook agendapunt 7)
De agenda wordt vastgesteld.
2. Aanwijzing voorzitter en plv. voorzitter bestuur BVO
Conform de statuten van de BVO wordt de heer E. van Merrienboer als voorzitter benoemd
en de heer F. Fakkers als plv. voorzitter.
3. Benoeming secretarissen en hun plaatsvervangers
De heer B. Cornel wordt benoemd als netwerksecretaris en de heer Sjaak Walpot wordt plv.
secretaris namens de gemeente Moerdijk.
De heer T. Spijkers wordt benoemd als netwerksecretaris en de heer F. van Dam wordt plv.
secretaris namens de provincie Noord-Brabant.
4. Vaststelling mandaat en volmachtverlening aan secretarissen
De mandaat en volmachtregeling netwerksecretariaat wordt goedgekeurd. Het betreffende
document wordt aan het einde van de vergadering ondertekend.
5. Benoeming van Deloitte als accountant
De heer Fakkers vraagt of het niet beter is om Deloitte niet te benoemen als accountant van de
BVO, aangezien Deloitte ook al accountant is van het Havenbedrijf.
De heer Wagenmans merkt op dat het advies van de financiële werkgroep is om Deloitte wel
te benoemen, aangezien het pragmatischer is en kan helpen om snel goedkeuring te
verkrijgen voor de jaarrekening, omdat de accountant al een relatie heeft met het
Havenbedrijf en zich dus niet opnieuw hoeft te laten informeren.
De heer Van Merrienboer vraagt wat de looptijd van het contract is dat Deloitte heeft met het
Havenbedrijf.
De looptijd van het contract bedraagt in totaal 4 jaar, namelijk van 2015 t/m 2018.
De heer Van Merrienboer wil weten welke rol de accountant van de provincie vervult in
relatie tot Verbonden Partijen.
De heer Cornel geeft aan dat de accountant van de gemeente een notitie opstelt van datgene
dat men in de jaarrekening en begroting opgenomen wil hebben.
De heer Van Merrienboer vraagt of de accountant van de provincie dit ook op papier kan
zetten.
Conclusie is dat men kan instemmen met benoeming van Deloitte als accountant onder de
voorwaarde dat Deloitte aangeeft dat zij in huis de verantwoordelijkheden scheiden. De
accountants van zowel gemeente Moerdijk als provincie zullen per notitie aangeven welke
gegevens zij willen terugzien in begroting/jaarrekening.
De heren Spijkers en Cornel zullen dit oppakken en het voorstel zal in de eerstvolgende
vergadering aan de orde komen.
6. Kennis nemen van reeds vastgestelde BVO (uitvoerings)documenten
De BVO regelingen zijn door de provincie en de gemeente Moerdijk afzonderlijk
gepubliceerd in de Staatscourant en hebben daardoor een andere datum en
registratienummer. Van belang is bij beide de oprichtingsdatum, namelijk 1.1.2017.
De heer Van Kooten geeft aan dat alle onroerende goederen zijn overgedragen per
31.12.2016. Op dezelfde datum is ook het pandrecht en hypotheekrecht gevestigd. Bij de
notaris ligt de volledige lijst. Deze lijst wordt ook opgenomen in het archief van de BVO. Alle

stukken zijn door de notaris meermalen gecheckt. Hierbij is ook gekeken of er in de
onderliggende contracten bepalingen waren opgenomen die voor een overgang naar het
havenbedrijf problematisch zouden kunnen zijn. Dit bleek niet het geval.
Bijlage 6e bevat nog gele arceringen. De heer Cornel en Spijkers zullen hier naar kijken
De dienstverleningsovereenkomst secretariaat is ondertekend door B. Pauli in de oude GR. Dit
is niet bezwaarlijk aangezien de BVO alleen een nieuwe organisatievorm binnen dezelfde GR
is. De oude GR is voortgezet als BVO.
7. Volmacht betreffende uitoefening stemrechten op aandelen A en B
De volmacht betreffende de uitoefening van stemrechten op de aandelen A en B wordt
goedgekeurd en ondertekend door de aanwezige bestuursleden. De heer Pauli zal gevraagd
worden eveneens zijn handtekening te plaatsen.
Met deze goedkeuring en ondertekening van de volmacht kunnen de gemeente en de
provincie via de leden van het bestuur van de BVO hun aandeelhoudersrol voor
respectievelijk de aandelen A en B vervullen. Om onderscheid te maken tussen de rol als
aandeelhouder en die als bestuurder van de BVO is ervoor gekozen om twee
vertegenwoordigers van gemeente en provincie in het BVO bestuur te benoemen, waarbij één
bestuurder zich primair richt op de BVO en de tweede op het vervullen van de
aandeelhoudersrol. De betreffende colleges hebben in hun aanwijzing van de bestuurders
van de BVO dit onderscheid ook kenbaar gemaakt.
De heer Zwiers vraagt of er een korte notitie kan worden opgesteld voor het college van
B&W Moerdijk over de wijze waarop deze volmacht wordt ingevuld.
De heer Wagenmans zegt dit toe.
8. Vaststelling gewijzigde begroting GR 2017
De begroting is door de Raad van Bestuur vastgesteld op 21 december jl. maar niet voor 1
januari naar PS en gemeenteraad gestuurd. Daarom moet de brief nu namens het bestuur van
de BVO aan de gemeenteraad en de Provinciale Staten worden verzonden. In de
eerstvolgende vergadering zal de gewijzigde begroting 2017, de concept begroting 2018
en de jaarrekening 2016 worden voorgelegd. De heer Cornel voegt in de brief aan de
gemeenteraad een regel toe met om toe te lichten dat de kaders van de nieuwe begroting pas
medio april 2017 en niet al in januari worden toegezonden. De heer Spijkers zal zorgen dat
de brieven aan PS en aan de gemeenteraad van Moerdijk op 24.1.2017 uitgaat. De
deadline voor de zienswijze is 20 maart. Dit past in de planning.
9. Vaststelling kredietlimiet
De liquiditeitsplanning is nog niet voorgelegd aan het bestuur van de BVO door de drukke
werkzaamheden bij de financiële afdeling van het Havenbedrijf. De kredietlimiet is gebaseerd
op de omvang van de uitstaande financieringen plus 10% marge. Als de PIP voor het LPM in
2017 definitief goedgekeurd wordt, wordt er € 75.000.000,- aan de kredietlimiet
toegevoegd. Dit moet ook weer worden onderbouwd door een liquiditeitsplanning.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur instemt met de vaststelling van de kredietlimiet voor
2017 van € 145.200.000,- met inachtneming van de toezegging dat de liquiditeitsplanning
op de eerstvolgende vergadering zal worden overlegd. Over de ophoging van de
kredietlimiet voor het LPM zal men beslissen wanneer het PIP definitief is goedgekeurd.
De heer Zwiers geeft aan dat ook jaarlijks bezien kan worden om een gedeelte van het hele
bedrag van € 75.000.00,- toe te voegen aan de kredietlimiet. Afgesproken wordt dat dit zal
afhangen van de liquiditeitsplanning.

10. Vaststelling Reglement van Orde voor de vergaderingen van het bestuur van
BVO Havenschap Moerdijk 2017
Vergaderlocatie is niet opgenomen in het RvO. Op voorstel van de voorzitter zullen de
vergaderingen van het BVO in principe in Moerdijk/Zevenbergen plaatsvinden. Indien nodig
kan er ook telefonisch worden vergaderd.
11. Verzoek aan Ministerie van Financiën voor vrijstelling schatkistbankieren
Er is hierover ambtelijk vooroverleg geweest, waarbij is gebleken dat slechts bij hoge
uitzondering vrijstelling tot schatkistbankieren wordt verleend. Na goedkeuring op
directieniveau, zal de dienst zich hierover buigen en de brief verder ambtelijk afdoen. De
vrijstelling is ook voor de bank van belang.
Het bestuur stemt ermee in dat de brief wordt toegestuurd aan het Ministerie.
12. Inschrijving Kamer van Koophandel wijzigen als gevolg van voornoemde
besluiten
Inschrijvers zijn: De heer Cornel en de heer Spijkers als nieuwe gevolmachtigde.
Uitschrijvers zijn de heer F. van den Oever als oud gevolmachtigde, de heer M. van der Wel
als oud-bestuurder, de heer Voets als oud-bestuurder, de heer Peters van de Wijngaard als
oud-bestuurder en de heer Schröders als oud-bestuurder.
13. Concept-vergaderplanning voor 2017
Hoewel de wettelijke termijnen voor de begroting en jaarrekening verschillen is het praktisch
efficiënter om de vergadering m.b.t. jaarrekening en begroting te combineren. Dit houdt in dat
de eerstvolgende vergadering gepland gaat worden in de laatste week van maart of de
eerste week van april, zodat binnen de termijn (voor 15 april) de stukken kunnen worden
toegestuurd aan de verschillende gremia. Tenminste 8 weken later kan dan een vergadering
worden gepland om de begroting vast te stellen. Een derde vergadering kan worden gepland
naar bevind van zaken.
Gevraagd wordt om ervoor te zorgen dat de aanlevertermijnen in acht worden genomen. In
de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat het Havenbedrijf verplicht is om tijdig de
benodigde gegevens te verstrekken.
De voorzitter vraagt aan de secretaris om contact op te nemen over de aanleverdatum van de
gegevens van het Havenbedrijf.
14. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter vraagt aan de heer Spijkers om de nieuwe functies te melden bij PS.
De relevante documenten worden door de bestuurders en secretarissen ondertekend.
De voorzitter sluit de vergadering.

Bedriifsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdiik
5 april 2017
Provinciehuis, 's,.Hertogenbosch
Aanwezig:
E. van Merrienboer (provincie Noord-Brabant)
T. Spijkers (provincie Noord-Brabant)
T. van den Merkhof (provincie Noord-Brabant)
F. Fokkers (gemeente Moerdijk)
T. Zwiers (gemeente Moerdijk)
B. Cornel (gemeente Moerdijk
Y. Snijders (Havenbedrijf Moerdijk)
Afwezig:
B. Pauli (met kennisgeving)
De voorzitter opent de besloten vergadering
11 • Besloten deel van de vergadering ter bespreking van een vertrouweliik dossier
De voorzitter vraagt zich af of hier werkelijk sprake is van geheimhouding of dat het een
vertrouwelijk besluit betreft.
Na uitvoerige discussie wordt afgesproken dat onder geheimhouding de BVO instemt met het
aanspannen van een juridische procedure. Mocht na nader onderzoek (op zo kort mogelijke
termijn) blijken dat er geen sprake is van geheimhouding zal achteraf in de volgende vergadering
het geheimhoudingsbesluit ingetrokken worden en vervangen worden door een vertrouwelijk
besluit. Dit zal in de notulen van de vergadering worden opgenomen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Dit verslag is vastgesteld op 9 mei 2017
Vo zitter H.J.A. van Merrienboer Secretaris M.A.P.M. Spijkers
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2. Verslag BVO 5 april 2017
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

4. Rondvraag
Met betrekking tot de geheimhouding van het besloten deel van de 2 e BVO-vergadering van 5
april jl. merkt de heer Van Kooien op dat geadviseerd wordt de geheimhouding te handhaven
totdat er een vonnis (openbaar) is in de rechtsprocedure. Het woord is nu aan de rechter.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

3

4. Opdracht aan accountant Deloitte

De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant en ook de accountant van de
provincie hebben aangegeven wat zij verwachten van de accountant van het Havenschap.
Naar aanleiding daarvan heeft Deloitte een offerte opgesteld. Men heeft daarin de
indicatoren opgenomen die betrokken worden bij de beoordeling van de ontwikkelingen van
het Havenbedrijf en de risicopositie van het Havenschap. In een bijlage bij dit verslag worden
deze indicatoren opgesomd. Daarbij is tevens opgenomen op welke wijze gerapporteerd
wordt over deze indicatoren en met welke frequentie.
Dhr. Zwiers wil graag de kwartaalrapportage ontvangen die door het Havenbedrijf worden
opgesteld met daarin een aantal zaken die voor de bestuurders van de GR belangrijk zijn.
Over een aantal zaken zal jaarlijks worden gerapporteerd. Hoe denkt het Havenbedrijf
bijvoorbeeld de leningen op langere termijn te kunnen terugbetalen. Ook wil hij het
risicoprofiel expliciet aan de orde stellen. Bij de bespreking van de jaarstukken komt dat zeker
aan de orde.
Het bestuur gaat akkoord met opdracht verlening aan Deloitte.
5. Autorisatieoverzicht Rabobank

Dhr. Zwiers is hoofdrekeninghouder van de bankrekening bij de Rabobank. Omdat het
Havenschap geen directeur kent is het noodzakelijk dat een lid van het bestuur optreedt als
hoofdrekeninghouder. Het betreft echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom is
ook de overeenkomstlimiet van € 75 miljoen ondertekend door alle vier de bestuurders.
De heer Zwiers vindt het ongewenst en onhandig dat hij die rol heeft maar er is nu geen
andere oplossing.
De heer Zwiers is bevoegd om alle beheers handelingen uit te voeren inclusief het toekennen
van bevoegdheden aan andere functionarissen. Een en ander is nodig om het
betalingsverkeer mogelijk te maken. Voor het betalingsverkeer is een proces opgesteld waarin
voldoende functiescheiding is opgenomen. Dit proces is getoetst door de interne controller van
de gemeente Moerdijk.
Van het autorisatie overzicht met de bevoegdheden bij de bankrekeningen van de Rabobank
neemt het bestuur kennis.
6. Vergaderdata

De vergaderdata voor 201 8 zullen worden gerelateerd aan de P&C cyclus. Indien er meer
duidelijkheid is rondom het LPM zal er gekeken worden of een ingelast overleg nodig is.
7. Rondvraag

Met de archiefinspecteur van de provincie zal een afspraak worden gemaakt over de
dossiervorming en bewaring van de vergaderstukken van het bestuur van het Havenschap
Moerdijk en andere originele documenten.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
E. van Merrienboer, voorzitter

Th.

Sp;jkecs, seccelac

y

De Ontwerp Begroting 2019 en Meerjarenraming 2010-2022 wordt vastgesteld en besloten
wordt deze toe te zenden aan de deelnemers van de GR met het verzoek binnen 8 weken
hun zienswijze kenbaar te maken.

6. Beheer bankpas Rabobank Wethouder Zwiers
De memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Vergaderdata
De volgende bijeenkomst is gepland op 28 juni 2018.

8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Tabe:I Ac f1e1··11st Bestuur BVO H avensch ap
Nr.

M oer d""k
1 11 apri·1 2018

Onderwerp

Datum

Datum

afspraak

gereed

Door wie

1

Voorstel Havenbedrijf financieringsbeleid

11-04-2018

28-06-2018

Y. Snijders

2

Geactualiseerd overzicht indicatoren

11-04-2018

28-06-2018

Y. Snijders

3

In 2019 evalueren of vergadercyclus
moet worden aangepast
(al dan niet met een schriftelijke ronde)

11-04-2018

2019

Secretarissen

De voorzitter sluit de vergadering .

.
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er kennis van kunnen nemen. De rapportage wordt tevens geagendeerd voor het volgende
overleg.
9. Vergaderdata
Het financieringsbeleid van het Havenbedrijf is in ontwikkeling. De bespreking daarvan kan
niet wachten op bespreking in 2019. Er wordt afgesproken dat er in oktober 2018 een datum
voor een BVO overleg wordt gereserveerd. Voor dit overleg wordt ook de tweede
kwartaalrapportage 2018 Havenbedrijf Moerdijk NV geagendeerd (actie T. Spijkers). T.z.t.
wordt bekeken of de behandeling van het financieringsbeleid schriftelijk afgedaan kan
worden of een bespreking nodig is.
10. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Tabe:I Acf1e 1··qst Bestuur
Nr.

1 28 1un1
· · 2018
BVO Havenschap Moerd""k

Onderwerp

Datum

Datum

afspraak

gereed

Door wie

l

Voorstel Havenbedrijf financierinçisbeleid

11-04-2018

10-10-2018

Y. Snijders

2

Geactualiseerd overzicht indicatoren,
inclusief normen

28-06-2018

10-10-2018

Y. Snijders
en
secretarissen

3

4

5

6

In 2019 evalueren of vergadercyclus
moet worden aangepast
(al dan niet met een schriftelijke ronde)
Jaarstukken 2017 BV0 Havenschap Moerdijk
ter informatie toezenden aan de
deelnemers van de GR en aan de
toezichthouder, het ministerie van BZK
De vastgestelde Begroting 2019 toezenden
aan de toezichthouder, het ministerie van
BZK en aan de deelnemers in de
Gemeenschappelijke Regeling (gemeente
Moerdijk en provincie Noord-Brabant
Datum reserveren voor een BV0 overleg in
oktober 2018

11-04-2018

2019

Secretarissen

28-06-2018

14-07-2018

T. Spijkers

28-06-2018

31-07-2018

T. Spijkers

28-06-2018

15-07-2018

T. Spijkers/
A v.d. Akker

De voorzitter sluit de vergadering.
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Tabel: Actielijst Bestuur BVO Havenschap Moerdijk 6 november 2018
Nr.
1

Onderwerp
In 2019 evalueren of vergadercyclus

Datum

Datum

afspraak

çiereed

11-04-2018

2019

Secretarissen

06-11-2018

April 2019

T. Spijkers/
Y. Snijders

Door wie

moet worden aangepast
(al dan niet met een schriftelijke ronde).
2

Rapportage ratio' s en indicatoren
Havenbedrijf Moerdijk NV uitbreiden
zodat er een ontwikkeling zichtbaar is
(dashboard).
De voorzitter sluit de vergadering.

E. van Merrienboer, voorzitter

3

9. Vergaderdata
De volgende vergadering is op donderdag 16 mei in aanwezigheid van de accountant. In het
najaar (6 november 2019) is nog een overleg ingepland; t.z.t. wordt bekeken of dit overleg
door moet gaan.

10. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Tabel: Actielijst Bestuur BVO Havenschap Moerdijk 8 april 2019

Nr.
1

Onderwerp
In 2019 evalueren of vergadercyclus

Datum

Datum

afspraak

çiereed

11-04-2018

2019

08-04-2019

juli 2019

Door wie
Secretarissen

moet worden aangepast
(al dan niet met een schriftelijke ronde)
2.

Reactie op de vraag inzake de

Secretarissen

waardering van het Havenbedrijf

en Yuri

Moerdijk

Snijders

De voorzitter sluit de vergadering.

/
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De voorzitter sluit de vergadering.
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