Verslag
statencommissie
Conceptverslag van het openbare deel van de vergadering van de Commissie Bestuur, gehouden in de
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 9 januari 2017 van 17.30 tot 20.10 uur
Voorzitter:

H.J. van Geesbergen

Aanwezig zijn de (plv.) leden:

C.W. Bierens, V.L. Bosch, J.J. van Burg (vanaf 18.00 uur)), T. van Gent, R.M.
Haaze, J.A.M. van Hertum, A. Kodde, J.L. Kool-Blokland, P.C.A. de Millianovan den Hemel, R. Muste, A. Pijpelink, G.D. Roeland, J.M. van Stel, G.W.A.
Temmink, G. van Unen, P.L.E. van Veen-de Rechter, J. van de Velde (tot
18.00 uur) en W. Willemse

Tevens zijn aanwezig:

J. de Bat (GS) en M.E. Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de leden:

M.J. Faasse, C.M. Hurkens, A.G.M. Veraart, en J.H. Verburg

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen en hun eventuele vervanging, en verwelkomt de heren Kleinhout
en Vriesendorp, adviseurs van De Brauw Blackstone Westbroek.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4

Besluit commissie tot besloten vergadering
De voorzitter concludeert dat de commissie besluit tot vergaderen in beslotenheid. De reden van
geheimhouding is gebaseerd zijn op een uitzonderingsgrond van 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.

5.1 – 6.3 Van dit gedeelte is een verslag gemaakt dat vertrouwelijk ter inzage ligt bij de Statengriffie
7

Heropening vergadering in openbaarheid

8

Statenvoorstel Thermphos - ONTW-116
De heer Bierens (VVD) ziet het niet als een automatisme dat de provincie maandelijks zeven ton
aan beheerskosten betaalt. Hij geeft het college mee heel alert op deze kosten te zijn. Daarnaast
verwacht hij voor eind april een plan van aanpak, waarin ook helder is wat tot wiens verantwoordelijkheid behoort en wie waarvoor aan de lat staat. Daarnaast zou hij graag zien dat het voorstel nog
juridisch wordt bekeken en aangepast op een aantal punten, zoals dat 2,5 mln. euro beschikbaar
worden gesteld voor beheerskosten tot eind april 2017.
De heer De Bat (GS) zegt toe de commissie elke drie à vier weken bij te praten over dit onderwerp.
De 80-procentversie van het plan van aanpak moet er vóór de voorjaarsvakantie zijn, zodat in de
maand maart het voorstel gereedgemaakt kan worden. Het is inderdaad geen automatisme dat de
beheerskosten voor rekening van de provincie zijn, al is er nu weinig anders mogelijk Er moet wor-
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den gezocht naar medestanders en daarvoor moet worden onderhandeld. In de vervolgbijeenkomsten wordt de commissie daarover steeds geïnformeerd. Daarnaast moet er een planning komen,
zodat de druk op partijen verder wordt opgevoerd. Het gewijzigde dictum zal dinsdag 10 januari
worden toegezonden aan Provinciale Staten.
Mevrouw Pijpelink (PvdA) begrijpt de vraag van de heer Bierens (VVD) en de toezegging van de gedeputeerde. Is het echt mogelijk om dergelijke bepalingen op te nemen? Hebben we een stok achter de deur? Spreekster vraagt dit duidelijk neer te leggen in het aangepaste voorstel.
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) sluit hierbij aan. Zij kan zich wel vinden in de strakheid.
De heer Roeland (SGP) onderschrijft de bijdrage van de VVD-fractie. Er is nooit volledige zekerheid
te geven, maar de strakheid en druk op de ketel houden bij de betrokken partijen is nodig.
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) wijst erop dat harde taal spreken niet de noodzaak van haalbare en
werkbare afspraken maken vervangt. Met het beschikbaar stellen van middelen moet er een plan
van aanpak komen met de nodige duidelijkheid en een werkbaar scenario dat juridisch is getoetst.
De heer Temmink (GL) sluit aan bij de reacties van de PvdA- en CDA-fractie.
De heer De Bat (GS) begrijpt de opmerkingen en zal ervoor zorgen dat het anders wordt geformuleerd. Het college heeft met het voorstel rust voor de werknemers willen bereiken, en tijd voor de
beoordeling van het plan van aanpak. Daarvoor is geëist dat de 80-procentversie er tijdig is.
De voorzitter concludeert dat het voorstel, met inbegrip van de toezegging van de gedeputeerde het
dictum te wijzigen, voldoende onderbouwd is voor behandeling door PS op 13 januari 2017.
9

Verslag (concept) vergadering commissie Bestuur 23 december 2016 over Thermphos
Het conceptverslag wordt niet vastgesteld, en zal de volgende reguliere vergadering opnieuw worden geagendeerd.

10

Sluiting
De voorzitter sluit om 20.10 uur de vergadering.

Verslag van de commissie Bestuur van 9 januari 2017

Pagina 2

