
vgįf Provincie

^Zeeland
Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de statengriffier

onderwerp
Tarieven 2019 Westerschelde Ferry

kenmerk
18931166

behandeld door
drs. R.G.I. Verdurmen 
+31 118631879

verzonden

IHİ9IİH66H

Middelburg, 4 december 2018
Geachte voorzitter,

In de commissie Economie van 16 november 2018 is het Statenvoorstel "Toekomstbestendigheid en 
exploitatie Westerschelde Ferry" behandeld (kenmerk 18928080). Daarbij is ook gesproken over 
tarievendifferentiatie. Bedragen zijn daarbij niet genoemd, omdat wij het definitieve tarievenvoorstel voor 
2019 toen nog niet op tafel hadden gehad. Het reizigersoverleg OPOV heeft al wel over bedragen 
gesproken. In de media zijn hier inmiddels berichten over verschenen. Wij betreuren het dat informatie 
over de concept tarieven voortijdig openbaar is geworden. Dit is niet volgens afspraak.

Gebruikelijk bij de vaststelling van de tarieven Westerschelde Ferry is dat de volgende procedure wordt 
gehanteerd. Door de directie van de Westerschelde Ferry B.V. wordt een voorstel tarieven opgesteld en 
legt dit ter advisering voor aan het OPOV. Vervolgens nemen wij op basis van het voorstel van de directie 
met daarbij het advies van het OPOV een besluit over de tarieven. Dit besluit wordt vervolgens 
bekrachtigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Na besluitvorming in de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders worden de tarieven door de directie van de Westerschelde Ferry B.V. 
gepubliceerd en zijn de tarieven openbaar.

Op 28 november 2018 hebben wij het tarievenvoorstel van de directie van de Westerschelde Ferry BV 
ontvangen met daarbij het advies van het OPOV. In onze vergadering van 4 december 2018 hebben wij 
ingestemd met dit voorstel. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry B.V. 
zijn wij voornemens dit besluit te bekrachtigen. Aansluitend zullen, in lijn met de procedure, door de 
directie de tarieven worden gepubliceerd.

Zoals wij in ons mailbericht d.d. 22 november 2018 hebben toegezegd informeren wij uw Staten middels 
de voorliggende brief over het tarievenvoorstel 2019 (bijlage). Wij verzoeken u het bijgevoegde 
tarievenvoorstel ter kennisname te voegen bij het Statenvoorstel "Toekomstbestendigheid en exploitatie 
Westerschelde Ferry" als bijlage 4.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: Tarieven 2019 Westerschelde Ferry

Provinciehuis Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postbus 6001 
4330 LA Middelburg

0118 - 63 10 11 
www.zeeland.nl

KvK 20168636
IBAN NL08 BNGH 0285010557




