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Verzoek om aanvullende informatie

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de verstrekte informatie.
Deze aanvullende informatie kan betrokken worden bij de
behandeling van punt 2 van het dictum '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' van het statenvoorstel Sanering
Thermphos DIO-ONTW-097 op 18 november 2016.

Toelichting

In de brief wordt aanvullende informatie verstrekt over de
verantwoordelijkheden van de provincie in dit project en over de
vragen met betrekking tot de begroting 2017 in relatie met
Thermphos.
Aangegeven wordt dat uiterlijk 15 december 2016 de provincie een
gezamenlijk plan ontvangt van Van Citters Beheer en
Decontamination Services B.V voor de afronding van de
saneringswerkzaamheden.

Kosten en dekking

In de brief wordt aangegeven dat in de voorziening Thermphos
voldoende middelen zijn geraamd om de kosten tot en met medio
januari 2017 te dekken. Hierbij is er van uitgegaan dat PS instemmen
met het beschikbaar stellen van € 1,1 miljoen conform het
statenvoorstel Sanering Thermphos DIO-ONTW-097.
Na overleg met de accountant en de toezichthouder is geconcludeerd
dat de provinciale begroting 2017 vastgesteld kan worden.
Op basis van het plan wat beschikbaar komt op 15 december 2016
wordt een voorstel aan Provinciale Staten opgesteld.
In het voorstel zal ook ingegaan worden op de financiële
consequenties en de dekkingsmogelijkheden.
Aansluitend daarop zal een nieuwe risico analyse gemaakt worden.

Dit resulteert in een risicokaart die doorwerkt in de bepaling van het
benodigde weerstandsvermogen van de Provincie Zeeland.
Overige informatie

