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Middelburg, 27 juni 2017

Geachte voorzitter,
Hierbij zenden wij u ter l<ennisname de brief die wij liebben verzonden aan Zeeland Seaports.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,
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Geachte heer Lagasse,
Naar aanleiding van uw mailcorrespondentie met gedeputeerde De Bat zenden wij u deze brief
Zoals steeds aangegeven neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid en financiert z ij in beginsel de
kosten voor sanering tot de toestand passief v eilig, voor zover die kosten uitgaan boven de gelden in de
boedel en de Rijksbijdrage Van een steeds meer restrictieve uitleg is geen sprake - dit is altijd al de visie
van de Prov incie geweest en zo is het ook afgesproken Dit is ook in lijn met de achtergron d van GS als
bevoegd gezag voor bepaalde (niet alle) milieuwetgeving
U meent dat er op basis van de overeenkomst een verdergaande verplichting voor de Provincie zou be
staan Wij delen dat standpunt niet, hetgeen bevestigd en onderbouwd is in onze brieven van 13 april en
15 juni 2017 De uitleg en nakoming van de overeenkomst is een juridisch vraagstuk dat zich naar ons
oordeel niet leent voor mediation de standpunten liggen daarvoor te ver uiteen Dit is ook de reden dat na
de kennismakingsbijeenkomst met de heer Cerfontaine niet gezamenlijk besloten is een traject van me 
diation te starten
Het staat u uiteraard vrij de standpunten van de Provincie, respectievelijk ZSP, (en hun adviseurs) over de
uitleg van de overeenkomst te delen op de volgende DB vergadering Vanzelfsprekend behouden wij ons
het recht voor om te reageren op wat u naar voren brengt Een dergelijke uitwisseling van standpunten zal
echter niet tot een ander standpunt van ons college leiden
Dat neemt niet weg dat gesprekken zoals die in bijzi jn van de heer Cerfontaine zijn gevoerd, ook zonder
dat sprake is van mediation wel degelijk kunnen helpen om meer helderheid en begrip te verschaffen, zeker
wanneer ook de andere aandeelhouders daarbij betrokken worden De aandeelhouders zullen immers ge
zamenlijk betrokken dienen te worden bij de oplossingsrichtingen die Zeeland Seaports voor ogen heeft
Met vriendelijke groet.
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