16007148

Provincie Zeeland
Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier

bericht op brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk:

16008229

afdeling:

Ontwikkeling

bijlage(n):

1

AFD.^6
I AFD. TERJ^JN

behandeld door:

L.J. Schipper

doorkiesnummer:

(0118)631607

onderwerp:

Thermphos

verzonden:

PROVINCIE ZEELAND

DATUM

- t

AMBT.

'P'^(-o5S2.

JUNI 2016

DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

O 1 JUNI 2 016

Middelburg,

31 mei 2016

Geachte voorzitter,
In het kader van de actieve informatieplicht willen wij Provinciale Staten informeren inzakede stand van zaken
in het project Thermphos sanering.
Hierbij treft u een voorstel aan.
Wij vernemen graag of u kunt instemmen met ons voorstel.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten.

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

T
A.W. Smit, secretaris
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Onderwerp:

De Bat

Informeren PS in een besloten bijeenl<omst onder
geheimhouding op 3 juni 2016 inzake stand van zaken project sanering Thermphos.
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Agenda nr:
Vergadering GS:
Nr:

3 juni 2016
CST-072
31 mei 2016
16008230

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
In het kader van de actieve informatieplicht willen wij Provinciale Staten informeren inzake de
stand van zaken in het project Thermphos sanering. Het Thermphos saneringsproject. Gezien de
uitzonderingsgrond van de Wob wordt voorgesteld geheimhouding op basis van de Provinciewet
op te leggen en een besloten Statenvergadering te organiseren.
Wat willen we bereiken?
In het kader van de actieve informatieplicht willen wij Provinciale Staten i nformeren inzake de
stand van zaken in het project Thermphos sanering. Het Thermphos saneringsproject, genaamd
plan 9890, wordt uitgevoerd door Van Citters Beheer B V. (VCB), 100% dochter van Zeeland
Seaports. Namens de Provincie Zeeland is gedeputeerde De Bat lid van de Raad van Commis
sarissen van VCB.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
U beschikt over voldoende informatie over de voortgang van het project vanuit uw kaderstellendeen controlerende rol.
Wat doen we daarvoor?
Wij stellen voor om op grond van art 25, eerste lid Provinciewet geheimhouding op te leggen op
de informatie die wij op 3 juni 2016 met de leden van Provinciale Staten willen delen en verzoeken
daartoe een besloten deel van de Statenvergadering. De reden van geheimhouding is gebaseerd
op een uitzonderingsgrond van de W et openbaarheid van bestuur, nl. d e economische of finan
ciële belangen van de provincie (art 10, lid 2 sub b Wob), als ook het voorkomen van onevenre
dige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden, (art 10 lid 2 sub g Wob).

Onderwerp;

Wat mag het kosten?
n.v.t.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 mei 2016, nr. 16008230;
besluiten:
Geheimhouding op te leggen op de informatie die GS op 3 juni 2016 delen in een besloten deel van de vergadering
van Provinciale Staten inzake de stand van zaken in het project sanering Thermphos vanwege de economische of
financiële belangen van de provincie (art 10, lid 2 sub b van de Wet openb aarheid van bestuur (Wob), als ook het
voorkomen van onevenredige bevoordeling o f benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke perso
nen of rechtspersonen dan wel van derden (art 10 lid 2 sub g Wob).
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