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Betreft: Thermphos.
Geachte leden van Provinciale Staten.
Op 11 april zijn wij aanwezig geweest op de bijeenkomst voor alle dorpsraden uit de Gemeente Borsele in het Dorpshuis in Nieuwdorp voor een
uitleg over de situatie bij Thermphos.
Hier gaven o.a. Van Cittersbeheer en de heer De Bat, namens de Provincie, tekst en uitleg over de tot dan toe bekende gegevens betreffende dit
dossier.
Dit onderwerp hebben wij geagendeerd als terugkomend aandachtspunt op onze vergaderingen.
Een sterk verkorte uitslag van de bijeenkomst op 11 april was:
•
•
•
•
•
•

Wij hadden geen kennis om zo n complex gebeuren te ontmantelen
Er was geen kennis aanwezig bij de 1ste aannemer
Er is in eerste instantie veel geld betaald voor te weinig kennis (verbrand?)
We hebben nu met diverse externen alles goed doorgerekend en naar boven afgerond
Veel meer zal het niet worden
Maar de kosten lopen op tot ongeveer 150 miljoen (gemiddelde van 120-170)

Echter, bij die bespreking werd er ook gesproken over een gedeelte van de schoonmaak waar nog absoluut g
n duidelijk (eind) prijsplaatje op
te plakken was.
De gehele staalconstructie is (licht) radio actief vervuild en dient daarom op een juiste wijze verwerkt en schoongemaakt te worden.
Over deze operatie is niets bekend bij de diverse deskundigen hoe dit zou moeten n hiervoor is maar een (marginale) financi le inschatting
gemaakt bij de prognose.
Of zit deze schatting niet in de verwerkte eindkosten?
Ons dorp behoort tot de familie van de Gemeente Borsele en ook wij maken ons zorgen in het algemeen over milieu, zeer zeker ook als het bij
ons om de hoek speelt.
De bijeenkomst in Nieuwdorp hebben wij als positief ervaren met openheid van zaken geven en een ieder zo goed mogelijk op de hoogte
houden .
Nu er een eindrapport is gemaakt en er een voorstel gedaan is over verdeling van de kosten zou je kunnen gaan denken dat e.e.a. in kannen en
kruiken is .
Met de woorden van de heer Samson te spreken (vrij vertaald): meer zal het niet worden, doorpakken nu !
Wij willen u ten zeerste wijzen op de wellicht vergeten component die nog na berekening behoeft.
Dit ook wegens het feit dat per 2018 de verwerking van dit soort zaken aan strengere regels gebonden is en men dit niet via de oude methode
kan verwerken.
In het gesprek gaf Van Cittersbeheer aan dat de kosten dan aanzienlijk verhoogd kunnen worden, aangezien de radio-actieve waarde
bepalend is voor de kostprijs van opruiming.
Hierdoor kan de rekening aanzienlijk hoger worden en zullen we als Zeeuwen een nog grotere rekening te betalen krijgen.
Uw aandacht hiervoor is ten zeerste gewenst zodat we binnenkort niet een bericht krijgen dat er nog een lijk in de kast lag.
Een CC van dit schrijven hebben wij gedaan naar de PZC en Omroep Zeeland.
Met vriendelijke groet
Dorpsraad

s-Gravenpolder

