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Geachte voorzitter,
In de statencommissievergadering Bestuur van 21 oktober jl. is door het college informatie verstrekt over
de stand van zaken van het project Thermphos. Van de kant van uw commissie is verzocht een notitie voor
te bereiden over de positie van de Provincie in dit traject. De week van 24 tot en met 28 oktober is benut
om in overleg met de leden van de commissie de vraagstelling helder te krijgen.
Voor een zorgvuldige beantwoording van deze vragen hebben wij iets meer tijd nodig dan de datum
(4 november a s.) waarop de behandeling van het statenvoorstel 'Sanering Thermphos' is geagendeerd.
Het college zal de vragen voor de Statenvergadering van 18 november beantwoorden.
In de commissievergadering is aangegeven dat de aanvullende informatie relevant is voor een adequate
besluitvorming over het Statenvoorstel. Wij stellen daarom voor de behandeling van het statenvoorstel
"Sanering Thermphos" op 4 november a.s. het volgende voor;
1.

in te stemmen met het besluit vermeld onder punt 1: "Instemmen met het beschikbaar stellen van
€ 2.625.000,- uit de Overlopende Passiva van de Provinciale begroting die reeds onderdeel uitmaakt
van het beschikbare bedrag voor de sanering Thermphos ad € 41miljoen".

2.

het besluit vermeld onder punt 2: "Instemmen met het beschikbaar stellen van € 1.100.000,— vanuit
het verschil kostenplaatsen bodemsanering van de Provinciale begroting bestemd voor de sanering
Thermphos", aan te houden tot de Statenvergadering van 18 november.
U beschikt dan over de door u gevraagde informatie, wat het besluitvormingsproces kan faciliteren.

De middelen vermeld onder punt 1, als onderdeel van de totaal beschikbare middelen voor de sanering
Thermphos ad € 41, — miljoen, zijn bedoeld om van Citters Beheer in staat te stellen aan haar (betalings)verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen.
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