Verslag
statencommissie
Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, gehouden in de Louise de Colignyzaal
van het Provinciehuis te Middelburg op 6 juni 2017 van 17.35 tot 18.30 uur
Voorzitter:

H.J. van Geesbergen

Aanwezig zijn de (plv.)
leden:

C.W. Bierens, V.L. Bosch, M.J. Faasse, T. van Gent, J.A.M. van Hertum, M.J.J.
Janssens, J.L. Kool-Blokland, G.L.C. Lernout, R. Muste, A. Pijpelink G.D. Roeland, G. van Unen, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg, A.L. van 't
Westeinde en M.A. van 't Westeinde

Tevens zijn aanwezig:

J. de Bat (GS), C. Braakman (CEO Van Citters Beheer) en M.E. Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de leden:

R.M. Haaze, J. Kruiver, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, J.M. van Stel, G.W.A.
Temmink en W. Willemse

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen en hun eventuele vervanging.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld:

3

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4

Informatie-uitwisseling over Thermphos
De heer Braakman, CEO Van Citters Beheer (VCB) licht de stand van zaken rond de afwikkeling
van turnkey-overeenkomst toe: de komende vier weken zijn hierin cruciaal. Inmiddels is Petrogas
begonnen aan de saneringswerkzaamheden. Daarnaast is er een betalingsregime geregeld. Op
voorschot is een aantal betwiste rekeningen betaald. VCB heeft nu zeven miljoen euro in kas, grotendeels voor de realisatie van het project conform het plan van aanpak deelproject 1, fosforveilig
maken. Dat loopt volgens plan; spreker hoopt dat dit op 1 maart 2018 gereed is. Voorwaarde is
wel dat de vergunningen tijdig worden afgegeven. Hier ligt een risico. Over zes weken is een inventarisatie gereed van welke stoffen wanneer en tegen welke prijs worden afgevoerd. Alternatieve toepassingen worden bekeken. Op de locatie zijn diverse utility's nodig om te kunnen werken. Eerder heeft hij aangegeven dat de utility-fabriek vanwege een contract van DS voor 1 november opgeruimd moet zijn, in middels is VCB tijdelijk uit deze impasse.
Met het stoppen van de turnkey-overeenkomst liep VCB tegen het probleem van aansprakelijkheidsverzekeringen aan. Daartoe is een polis met einddatum 1 januari 2019 met dekking ten opzichte van derden afgesloten. Er zijn wel uitsluitingen, met name waar het radioactiviteit en asbest
betreft. De calcineeroven is niet verzekerd. De andere verzekeringen worden nu ook onder de
loep genomen.
Vervolgens gaat spreker in op de voorgang van de sanering. De planning van de werkzaamheden
die in een bepaalde volgorde moeten gebeuren is naar verwachting in augustus klaar. Het opruimen van het ovenhuis is begonnen. Een aantal onderdelen kan nog worden verkocht. De calcineeroven wordt nu onderhouden en kan vervolgens weer gebruikt worden. Spreker gaat gedetailleerd in op de diverse saneringswerkzaamheden. Deze week zal het bedrijf voor de cleaning worden geselecteerd. Het gemaakte calcinaat wordt bemonsterd en vervolgens naar een stortplaats
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voor gevaarlijk afval op de Maasvlakte gebracht. Met Covra wordt overlegd om te bezien waar zij
kunnen helpen. De Arbodienst is permanent op locatie aanwezig tijdens de natte verwerking, en er
is intensief overleg met alle bevoegde gezagen. Zij geven ook goede adviezen. Vanwege eerder
opgelegde lasten onder dwangsom (lod's) volgt binnenkort opnieuw een Brzo-inspectie. Er volgt
nog een organisatieaanpassing. Spreker noemt meerdere mogelijkheden voor het reinigen c.q. afvoeren van radioactieve materiaal: afvoeren naar specifieke locaties in het buitenland, 'gritten' of
chemisch reinigen. De kosten en risico's bepalen de uiteindelijke keuze.
De heer Van de Velde (SGP) vraagt naar de gevolgen van de minnelijke schikking voor de aannemer, de bestemming van het bedrag in kas en de gevolgen van de voortgang op de hoogte van
de beheerskosten.
De heer Braakman antwoordt dat het bedrag in het Statenvoorstel ongeveer de helft is van het bedrag aan beheerskosten ad negen miljoen euro plus/min dertig procent voor de gehele periode tot
het moment van veiligstellen van het terrein.
De heer Van 't Westeinde (CDA) informeert naar het voorschot op betwiste rekeningen.
De heer Braakman legt uit dat tot 1 april jl. over en weer VCB en DS rekeningen aan elkaar hebben gezonden voor grote bedragen (1,2 en 1,8 miljoen euro) ten behoeve van energiekosten, kleding en extra personeelinhuur. Tot vorig jaar is dat steeds verrekend, maar op enig moment verslechterden de verhoudingen. Deze bedragen maken onderdeel uit van de discussie tot minnelijke
schikking.
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) vraagt of het nog niet hebben van een reinigingsmethode voor het
radioactieve staal invloed heeft op de kosten c.q. in de bandbreedte van het plan van aanpak valt.
Wanneer komt er naar verwachting een eind aan de Brzo-status?
De heer Braakman antwoordt dat is ingeschat hoeveel verontreinigd staal gereinigd moet worden,
en dat dit staal gegrit gaat worden. De vraag is of na het gritten een extra slag gemaakt moet worden, mede in het licht van de aangescherpte normering vanaf volgend jaar. Dit is nog onzeker. Er
is nog geen aanbod voor de reiniging ontvangen, en aan transport van niet-gereinigd materiaal naar het buitenland hangt een forse prijskaart. De komende inspectie voor de Brzo gaat spreker met vol vertrouwen tegemoet. De werkzaamheden voor de sanering zijn echter zo bijzonder en
divers dat het veel werk voor VCB is.
Mevrouw Pijpelink (PvdA) heeft voorkeur voor het geïnformeerd worden over het proces waar de
provincie voor staat, en niet over technische details. Spreekster maakt zich zorgen over de minnelijke schikking. Hoe groot acht de heer Braakman de kans dat de minnelijke schikking slaagt?
De heer Braakman licht toe hoe de vastgestelde route in zes zware stappen om tot een schikking
te komen eruit ziet.
De heer Van 't Westeinde (GL) begrijpt uit de opsomming dat er ook werkzaamheden uit fase 2
worden uitgevoerd.
De heer Braakman geeft aan dat dit juist is, maar deze werkzaamheden worden tevens in opdracht van de commissarissen van VCB nauwgezet uit elkaar gehouden. Ook de energiekosten
worden gesplitst in beheer (veilig houden) of verwerken (calcineeroven).
De heer Verburg (CU) informeert naar de normen uit de nieuwe wetgeving. Hij begrijpt dat het probleem met de verzekering geregeld is via detachering. Waarom moeten de utility's worden afgebroken?
De heer Braakman heeft wel informatie over de nieuwe normering, maar niet zwart op wit. Daarnaast is de wijze van meten en berekenen erg lastig. Het is een collectief probleem. Aan het begin
van het saneringstraject is ingeschat hoe lang dit zou duren, en op basis daarvan is in een overeenkomst vastgelegd dat de fabriek per 1 november gesloopt zou zijn .
De heer Bierens (VVD) informeert naar de stand van de verwerking van het fosforslik. Wat is nu
het tijdpad bij een normale voortgang?
De heer Braakman gaat uit van april 2018. Er is nog een paar ongewisse factoren, te weten een
aantal nog nooit geopende vaten in het ovenhuis. Het beoordelen of het einde van fase 1 is bereikt
hangt af van het beëindigen van de Brzo-status door de bevoegde gezagen.
De heer Veraart (D66) zou afspraken over de governance en bevoegdheden willen maken. Hij
gaat ervan uit dat alles wat de heer Braakman in deze commissie deelt ook door het moederbedrijf
Zeeland Seaports wordt gedragen, althans minimaal met instemming. Heeft hij dit goed begrepen?
Is het probleem met aansprakelijkheid en verzekeringen geheel opgelost door detachering?
De heer Braakman geeft over dit laatste aan dat het gaat om de aansprakelijkheid ten opzichte
van derden. Alle personen die op het terrein aanwezig zijn, zijn verzekerd. Spreker heeft zeer regelmatig overleg met de RvC van VCB, en het legt aan hen verantwoording af. Daarnaast is er
(statutair) overleg met de aandeelhouder, waar spreker verantwoording aflegt over die zaken
waarover de statuten dat vragen.
De voorzitter constateert dat de heer Braakman voldoende informatie heeft verstrekt.
4.1

Besluit commissie tot besloten vergadering
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De commissie Besluit tot overgaan van de commissievergadering in beslotenheid.
De reden van geheimhouding is gebaseerd op de Provinciewet en de Wob, namelijk economische
of financiële belangen van de provincie als ook het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van hierbij betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel derden.
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering af.
Voor het vervolg van de vergadering: zie afzonderlijk verslag.
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