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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De procesnotitie m.b.t. het besluitvormingstraject herziening Governance
Havenschap Moerdijk
Aanleiding
Op 6 februari jl. hebben uw Staten ingestemd met de notitie Herijking
Governance Havenschap Moerdijk (PS 3/15). Daarbij is opdracht gegeven
aan ons college om samen met de gemeente Moerdijk en Havenschap
Moerdijk het voorkeursmodel verder uit te werken en de uitwerking ter
besluitvorming aan uw Staten voor te leggen.
Tijdens de bespreking van dit dossier is door ons college toegezegd om u te
informeren over de wijze waarop uw Staten bij het besluitvormingstraject m.b.t.
de herziening van de governance van Havenschap Moerdijk zullen worden
betrokken. Via deze statenmededeling voldoen wij aan deze toezegging.
Bevoegdheid
Ons college is bevoegd de herziening van de governance op basis van het
gekozen voorkeursmodel uit te werken. Provinciale Staten is bevoegd om te
besluiten over de uitkomsten van de uitwerking.
Kernboodschap
1. In het voorstel dat uw Staten en de gemeenteraad hebben vastgesteld is
voorzien dat uw Staten en de gemeenteraad van Moerdijk nog op
verschillende momenten in de gelegenheid zijn zich uit te spreken over de
voortgang en de uitkomsten van de uitwerking van de governance. Verder
is bepaald dat de uitwerking dient plaats te vinden in samenwerking met
het Havenschap.
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Dit betekent dat ook de Raad van Bestuur van het Havenschap in dit proces
dient te worden betrokken en in de gelegenheid moet zijn haar advies op
de uitwerking te geven.
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In deze mededeling wordt alleen gerefereerd aan het traject dat voor uw
Staten is voorzien. Parallel hieraan zal een vergelijkbaar traject voor de
gemeenteraad in Moerdijk worden ingericht.
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2. De betrokkenheid van uw Staten in het besluitvormingstraject is in de
huidige planning op de volgende wijze voorzien:
a. Informatieve bijeenkomst in juni 2015 (12 of 19 juni) over
Havenschap Moerdijk. Hierin zal een drietal ontwikkelingen
worden betrokken:
- de begroting 2016 van Havenschap Moerdijk
- de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie
- het proces van de herziening van de governance
De bijeenkomst is bedoeld om uw Staten in haar nieuwe
samenstelling een samenhangend beeld te presenteren van de
verschillende ontwikkelingen die bij Havenschap Moerdijk aan de
orde zijn.
b. Eerste voortgangsnotitie; in de planning is voorzien dat de
belangrijke inhoudelijke keuzes van het voorkeursmodel en de
aandachtspunten en randvoorwaarden voor de zomer zijn
uitgewerkt. Deze worden verantwoord in een voortgangsnotitie,
waarover uw Staten en de gemeenteraad van Moerdijk zich
kunnen uitspreken. De uitkomsten van de bespreking met uw Staten
en de gemeenteraad zullen worden betrokken bij de opstelling van
de definitieve uitwerking. Om te zorgen dat deze uitkomsten
ruimschoots op tijd beschikbaar zijn, wordt voorzien in behandeling
van deze voortgangsnotitie in de gemeenteraad en in uw Staten
direct na de zomer (september). De planning hiervan wordt met
beide griffies afgestemd.
c.

Tweede voortgangsnotitie; de verdere uitwerking van de keuzes,
randvoorwaarden, aandachtspunten en financiële kaders worden
aan uw Staten en de gemeenteraad ter bespreking voorgelegd via
een tweede, integrale voortgangsnotitie. Daarin wordt ook
toegelicht hoe deze keuzes en kaders in de verschillende
documenten worden verwerkt. De planning hiervan is indicatief
gesteld op oktober/november 2015.
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d. Het voorstel voor de uiteindelijke uitwerking van het
voorkeursmodel zal met de benodigde documenten ter
besluitvorming aan uw Staten en de gemeenteraad worden
voorgelegd in februari/maart 2016.
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3. Op basis van de besluitvorming van uw Staten en de gemeenteraad zullen
de beide colleges overgaan tot de formele oprichting van de nieuwe GR
(gemeenschappelijke regeling) en NV. Dit is voorzien voor medio 2016.

Consequenties
Omdat nog onzeker is hoe de planning en werkwijze van uw Staten in de
nieuwe periode is, zal de planning van de verschillende bespreekmomenten in
nauw overleg met de griffie plaats vinden.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Geschiedt in overleg met de griffie.
Bijlagen
n.v.t.
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