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Geachte voorzitter,
In het kader van de actieve informatieplicht willen wij Provinciale Staten informeren inzake de stand van zaken
in het project Thermphos sanering. Hiertoe hebben wij u in de Statenvergadering van 3 juni 2016 onder ge
heimhouding informatie verschaft en is toegezegd u deze ook per brief te doen toekomen. Vanwege de be
trokken belangen verzoeken wij u de door ons op deze brief opgelegde geheimhouding te laten bekrachtigen
door PS. Het noodzakelijke Statenvoorstel treft u hierbij aan.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten
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Pol

rvoorzitter
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Informeren PS in een brief onder geheimhouding in
zake stand van zaken project sanering Thermphos.
VOORSTEL

Aan de P rovinciale 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. Gezien de uitzonderingsgrond van de Wob
wordt voorgesteld geheimhouding op basis van de Provinciewet op te leggen voor een brief in
zake de stand van zaken van het project sanering Thermphos.
Wat willen we bereiken?
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, genaamd
plan 9890, wordt uitgevoerd door Van Citters Beheer B.V. (VCB), 100% dochter van Zeeland
Seaports. Namens de Provincie Zeelan d is gedeputeerde De Bat lid van de Raad van Commis
sarissen van VCB.
In de besloten vergadering van Provinciale Staten van 3 juni jl. hebben wij u op de hoogte gesteld
van de recente stand van zaken en de (financiële) risico's die op dat mome nt werden geconsta
teerd. Op uw verzoek hebben wij toegezegd een samenvatting van de in deze bijeenkomst ge
deelde informatie en de financiële doorrekening schriftelijk met u onder geheimhouding te delen.
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 daarvoo r?
Wij stellen voor om op grond van art. 25, eerste lid Provinciewet geheimhouding op te leggen
voor de informatie opgenomen in onze brief van 21 juni 2016, nr. 16009009, vanwege de vol
gende uitzonderingsgronden uit de Wet openbaarheid van bestuur, nl. de economische of finan
ciële belangen van de provincie (art 10, lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob),
als ook het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de b ij de aangelegen
heid betrokken natuurlijke personen dan wel van derden (art 10 lid 2 sub g Wob).
Wat mag het kosten?
n.v.t.
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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 21 juni 2016 nr. 16009219
besluiten:
Geheimhouding op te leggen op de brief van 21 juni 2016, nr. 16009009, inzake de stand van zaken over het
project sanering Thermphos vanwege de economische of financiële belangen van de provincie' (art 10, lid 2
sub b van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als ook het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden
(art. 10 lid 2 sub g Wob).
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