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Sanering Thermphos
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Om tot een voortgang in de afronding van de werkzaamheden aan het Thermphos terrein te
komen, zodanig dat een toestand wordt bereikt die zo veilig mogelijk is en blijft voldoen aan de
toepasselijke bestuursrechtelijke milieuvoorschriften, wordt voorgesteld om (extra) middelen
beschikbaar te stellen aan Van Citters Beheer

Wat willen we bereiken?
Tot een zodanige sanering van het (voormalige) bedrijfsterrein van Thermphos in Vlissingen te
komen. Dat een toestand wordt bereikt die zo veilig mogelijk is en blijft voldoen aan de toepas¬
selijke bestuursrechtelijke milieuvoorschriften.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Als de werkzaamheden voorvloeiende uit de aannemingsovereenkomst (Turnkey Overeenkomst)
zijn uitgevoerd.
Wat doen we daarvoor?
Conform de overeenkomst tussen Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland ter zake van
1.
de sanering van het Thermphos terrein in Vlissingen, is een bedrag beschikbaar voor de veilig¬
stelling van het Thermphos-terrein een bedrag van in totaal € 41 miljoen. Dit bedrag is op 31-102016 uitgeput. Een deel van deze middelen ( € 2.625.000,--) is nog in de provinciale begroting
verwerkt en dient beschikbaar te worden gesteld aan Van Citters Beheer (VCB), om ervoor te
zorgen dat VCB aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en om op die wijze de site veilig
houden.
Op grond van diezelfde overeenkomst tussen Zeeland Seaport en de Provincie (zie hier¬
2.
boven), is de Provincie gehouden om de meerkosten die met de sanering - zoals beschreven in
deze overeenkomst - samenhangen te dragen. Onder deze kosten worden eveneens de beheers¬
kosten verstaan. Tevens is in de overeenkomst geregeld dat de Provincie ook de operationele
kosten voor Van Citters Beheer draagt. De aandeelhouder Zeeland Seaports van VCB heeft het
verzoek gedaan extra middelen beschikbaar te stellen op grond van de gesloten overeenkomst,
omdat de werkzaamheden niet binnen de geplande tijd zijn uitgevoerd.
Het verzoek van Zeeland Seaports betreft deze beide onderdelen. De laatste liquiditeitsprognose
van VCB laat zien dat het budget van € 41 miljoen ontoereikend is voor de sanering en de ope¬
rationele kosten van VCB. Door Zeeland Seaports wordt aan de Provincie verzocht de extra kos¬
ten die dan gaan ontstaan te financieren.

Onderwerp:

Er is op dit moment geen onderbouwd plan van VCB beschikbaar voor de afronding van de werkzaamheden voort¬
vloeiende uit de Turnkey Overeenkomst. Alvorens gefundeerd te kunnen beslissen op dit verzoek dient dit plan
voor 15-12-2016 beschikbaar te zijn.
Om VCB echter in staat te stellen aan haar (betalings)verplichtingen (beheerskosten en operationele kosten VCB)
tot en met 31 december 2016 te voldoen, wordt voorgesteld tot eind 2016 extra ruimte te creëren binnen de begro¬
ting van VCB van in totaal ca. € 2 miljoen.
Begin 2017 zullen wij op basis van het definitieve plan voor de afronding van de werkzaamheden een nieuw voorstel
aan uw Staten voorleggen.

Wat mag het kosten?
De onder 1 vermelde middelen zijn beschikbaar in de Provinciale begroting en vereisen een begrotingswijziging om
de middelen te kunnen beschikken. Een budget neutrale operatie.
Voor de onder 2 vermelde middelen wordt voorgesteld de vrijval van € 1,1 miljoen op verschil kostenplaatsen
bodemsanering in te zetten voor de sanering van het Thermphos terrein.
Verder wordt aan VCB voorgesteld ca. € 1 miljoen vanuit de Turnkey Overeenkomst (TKO) in te verdienen door
een scopewijziging voor sloopwerkzaamheden. In het hierboven vermelde plan, zal definitief moeten worden
bepaald hoe om te gaan met deze inverdieneffecten uit de TKO en de sinds 9 mei bestaande boete voor schade
bij te late oplevering van de aannemer ad € 0,5 miljoen.

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort )
Geen.
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 18 oktober 2016, nr. 16015737;
besluiten:

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 sane¬
ring Thermphos ad € 41,- miljoen;
2 . Instemmen met het beschikbaar stellen van € 1.100.000,- vanuit het verschil op kostenplaatsen
bodemsanering van de Provinciale begroting bestemd voor de sanering van Thermphos.
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