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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over (de zienswijze
op) de Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling
Havenschap Groningen Seaports.

1. Samenvatting
De Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling
Havenschap Groningen Seaports (GR GSP) zijn door het Dagelijks Bestuur van GR GSP op
11 april 2019 respectievelijk 14 februari 2019 vastgesteld. Uw Staten worden in de gelegenheid
gesteld zienswijzen in te dienen. De definitieve vaststelling (inclusief bespreken van de
zienswijzen) van de Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 is voorzien in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019 respectievelijk 11 juli 2019. Wij zien geen
aanleiding voor het indienen van een zienswijze.
2. Doel en wettelijke grondslag
Wij sturen u deze voordracht ter vaststelling van een zienswijze op de Jaarstukken 2018 en
Programmabegroting 2020 van de GR GSP conform het gestelde in artikel 58b en artikel 59 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 30.1 en 31.1 van de GR GSP.
3. Procesbeschrijving en planning
De Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 van GR GSP zijn door het Dagelijks Bestuur
op 11 april 2019 respectievelijk 14 februari 2019 vastgesteld. Provinciale Staten worden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze in te dienen. De definitieve vaststelling (inclusief bespreken
van de zienswijzen) van de Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020, is voorzien in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019 respectievelijk 11 juli 2019. Vervolgens
worden de stukken verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
4. Begroting
De GR GSP valt binnen het Programma Economie. In de provinciale begroting zijn geen bijdragen
aan de GR GSP opgenomen.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
6. Nadere toelichting
Jaarstukken 2018
Eind 2016 is de GR GSP in een zorgvuldig traject tot vaststelling van de aandeelhoudersstrategie
gekomen. Het doel van de aandeelhoudersstrategie is om ervoor te zorgen dat de beoogde
effecten van de verzelfstandiging ook daadwerkelijk worden behaald. Deze strategie is ook in 2018
het handvat geweest om de positie van de GR GSP als aandeelhouder nader te concretiseren. Het
document biedt een handvat voor de besluiten van de GR GSP als aandeelhouder van Groningen
Seaports N.V. (GSP N.V.). Aan GSP N.V. is verzocht om bij het opstellen van rapportages,
plannen en voorstellen aan de aandeelhouder, de doelen van de aandeelhoudersstrategie als
uitgangspunt te nemen en inzichtelijk te maken. Ook is aan GSP N.V. gevraagd naar aanleiding
van de aandeelhoudersstrategie een implementatieplan op te stellen. De wijze waarop GSP N.V.
invulling gaat geven aan de doelstellingen van de aandeelhouder, is opgenomen in het bedrijfsplan
van GSP N.V., daarin is ook de wijze van verdere implementatie met ingang van 2019 verwoord.
Verder heeft GSP N.V. invulling gegeven aan de kaderstellende aandeelhouderstrategie van de
GR GSP door vaststelling van (bijgestelde) beleidsdocumenten:
- Deelnemingenbeleid;
- Gronduitgifte- en vestigingsbeleid.
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Het gerealiseerde resultaat van de GR GSP over 2018 komt overeen met het geprognotiseerde
resultaat 2018 en bedraagt € 0,00. Dit is een uitkomst van de afspraken die tussen de directie en
de Raad van Commissarissen van GSP N.V. en de GR GSP zijn gemaakt om de accountants- en
administratiekosten, secretariaat- en beheerskosten, advieskosten, rente deelnemers en rente
overige door te belasten aan GSP N.V.
De belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting zijn de beheerskosten die lager zijn
uitgevallen dan vooraf verwacht. De inschatting dat verdere verzelfstandiging extra kosten met zich
meebrengt is achteraf voor 2018 meegevallen. Tevens zijn de financiële baten lager uitgevallen
doordat de safe harbour premie is berekend over een lager bedrag aan gewaarborgde leningen.
De GR GSP heeft een solvabiliteit van 98,7% en dat is voldoende om aan de financiële
verplichtingen te voldoen. De borgstelling van de GR GSP was in 2018 100% van de
financieringsbehoefte van GSP N.V. en bedroeg in totaal € 257,5 miljoen (2017: 245,9 miljoen). Dit
bedrag bestaat uit geborgde projecten van € 219,5 miljoen (2017: € 207 miljoen) en
bijstortingsverplichting van het rentederivaat (CSA) van € 38 miljoen (2017: € 38,9 miljoen).
Programmabegroting 2020
Het geprognotiseerde resultaat in de Programmabegroting 2020 en de jaren erna bedraagt € 0, dat
een resultaat is van afspraken die tussen de directie en RvC van GSP N.V. en de GR GSP over
verrekening zijn gemaakt. In de Programmabegroting 2020 wordt tevens de benodigde vreemd
vermogensbehoefte begroot voor de periode 2020-2023. De begrote benodigde borgstelling blijft
gedurende deze periode binnen de afgesproken grenzen.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
8. Voorstel
De Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 geven ons geen aanleiding voor
inhoudelijke opmerkingen. Wij adviseren u daarom geen zienswijze in te dienen en stellen u voor
het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 16 april 2019
Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

H. Schrikkema

, locosecretaris.

Behandeld door : J. de Vries
Telefoonnummer : 050-316 4476
e-mail
: j.de.vries@provinciegroningen.nl

Bijlagen bij de voordracht
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Titel
Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018 GR Groningen Seaports
Jaarstukken 2018 GR Groningen Seaports
Accountantsverslag 2018 GR Groningen Seaports
Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2020 GR Groningen Seaports
Programmabegroting 2020 GR Groningen Seaports

Soort bijlage
Brief
Rapport
Rapport
Brief
Rapport
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Nr/

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 april 2019, nr. 2019-030077, FC;
Gelet op
- artikel 58b en artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 30.1 en artikel 31.1 van de Gemeet3enschappelijke Regeling Havenschap
Groningen Seaports;
Besluiten:
Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting
2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports zoals bijgevoegd bij
de voordracht van dit besluit.
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

Bijlagen bij het besluit
Geen.
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