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Geachte voorzitter,

In de vergadering van de Statencommissie Bestuur van 14 november jl. is onze brief inzake de verantwoor¬
delijkheden van de Provincie in het project Thermphos aan de orde geweest. Naar aanleiding van deze
brief zijn aanvullende technische vragen gesteld. Wij hebben aangegeven naar aanleiding van deze vra¬
gen, na overleg met de directie, de verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen van
Van Citters Beheer en financiële verslagen van Van Citters Beheer onder geheimhouding ter inzage te
leggen. Na overleg met de directie is geconstateerd dat voor het mogelijk ter inzage leggen van de versla¬
gen van de bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen nog nader juridisch onderzoek noodzakelijk
is. Het is niet zeker of hierover voor vrijdag 18 november a.s. duidelijkheid bestaat.
Vanwege de betrokken 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,

gedeputeerdeÿtaten,
Drs. J.M.M/Polman, voorzil

Drs. L.l

'rèvaes, waarnemend secretaris
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Thermphos

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Naar aanleiding van aanvullende vragen van Provinciale Staten op de brief van GS van
10 november 2016, worden de financiële verslagen van Van Citters Beheer onder geheimhouding
ter inzage gelegd.
Wat willen we bereiken?
In het kader van de informatieplicht willen wij Provinciale Staten informeren inzake de stand van
zaken in het project Thermphos sanering. HetThermphos saneringsproject, genaamd plan 9890,
wordt uitgevoerd door Van Citters Beheer B.V. (VCB), 100% dochter van ZeelandSeaports.
Namens de Provincie Zeeland is gedeputeerde De Bat lid van de Raad van Commissarissen van
VCB.
In de vergadering van de Statencommissie Bestuur van 14 november jl. is onze brief inzake de
verantwoordelijkheden van de Provincie in het project Thermphos aan de orde geweest. Naar
aanleiding van deze brief zijn aanvullende technische vragen gesteld. Wij hebben aangegeven
naar aanleiding van deze vragen, na overleg met de directie, de verslagen van de bijeenkomsten
van de Raad van Commissarissen van Van Citters Beheer en financiële verslagen van
Van Citters Beheer onder geheimhouding ter inzage te leggen. Na overleg met de directie is
geconstateerd dat voor het mogelijk ter inzage leggen van de verslagen van de bijeenkomsten
van de Raad van Commissarissen nog nader juridisch onderzoek noodzakelijk is. Het is niet zeker
of hierover voor vrijdag 18 november a.s. duidelijkheid bestaat.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
U beschikt over voldoende informatie voor uw kaderstellende- en controlerende rol.
Wat doen we daarvoor?
Wij stellen voor om op grond van artikel 25, eerste lid van de Provinciewet geheimhouding op te
leggen voor de informatie die ter inzage wordt gelegd, vanwege de volgende uitzonderingsgron¬
den uit de Wet openbaarheid van bestuur, nl. 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 de bij de aangelegen¬
heid betrokken natuurlijke personen 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 16 november 2016, nr. 16018462;

besluiten:
Geheimhouding op te leggen op de ter inzage gelegde financiële verslagen van Van Citters Beheer, vanwege de
volgende uitzonderingsgronden uit de Wet openbaarheid van bestuur, nl. 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 de bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen dan wel van derden (art 10 lid 2 sub g Wob).
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