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Middelburg , 19 september 2017
Geachte voorzitter,
Op 23 augustus hebben wij het advies van de Commissie onderzoek sanering Thermphos, de Commissie
Samsom, ontvangen en aan u doorgestuurd. Wij hebben daar op dat moment geen inhoudelijke reactie
op gegeven. In de eerste plaats omdat wij het advies nog niet inhoudelijk hadden kunnen beoordelen. In
de tweede plaats omdat wij overleg met het kabinet wilden voeren over hun opstelling ten aanzien van
het advies .

Zoals de titel van het advies “ Saneren doe je Samen” ook al aangeeft, wordt nadrukkelijk geadviseerd de
sanering onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, Provincie Zeeland en Zeeland Seaports te
laten plaatsvinden en zonder onnodige vertraging het vervolgtraject in te zetten. Onderdeel van dit
voorstel is dat de drie partijen in gelijke mate bijdragen aan de resterende opgave van 83 miljoen en in
gelijke mate delen in restrisico’s en eventuele meevallers .

Op maandag 18 september hebben wij overleg gevoerd met de bewindspersonen minister Dijsselbloem
(Financiën) en staatssecretaris Dijksma (l&M) , in aanwezigheid van ambtelijke vertegenwoordigers van
de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken. In dat gesprek
hebben wij aangegeven dat wij de hoofdlijnen van het advies van de Commissie onderschrijven en het
van belang achten de sanering zonder vertraging voortgang te laten vinden. Daarbij past het niet om over
ieder element van het advies losstaand tot afspraken te moeten komen. Het gezamenlijk uitvoeren van
het advies zal er toe leiden dat de totale sanering slagvaardig kan worden opgepakt. In het overleg is
gebleken dat ook het Rijk op deze manier tegen het advies aankijkt en dat ook verwacht van Zeeland
Seaports en de Provincie Zeeland. Wij hebben dat in het overleg bevestigd. Uiteraard hebben wij
aangegeven blij te zijn dat ook het Rijk nu meehelpt om het probleem van Thermphos op te lossen.
In het overleg is verder afgesproken dat de vergunningverlening, handhaving en toezicht voorde verdere
sanering van het Thermphos terrein wordt gestroomlijnd. Het Ministerie van l&M zal hierin het voortouw
nemen. In een overeenkomst zal de nadere uitwerking hiervan plaatsvinden.

Tegelijkertijd is door ons aangegeven dat de financiële positie van de Provincie Zeeland kwetsbaar is en
dat in één keer 27,7 miljoen extra in de komende begroting dekken tot onaanvaardbare keuzes zou
leiden. Of de motorrijtuigenbelasting zou moeten worden verhoogd of investeringen en uitgaven die
cruciaal zijn voor de uitvoering van het provinciale takenpakket en voor de economische structuur van
Zeeland zouden fors moeten worden beperkt. Vandaar dat is besproken om deze last over een langere
periode binnen onze meerjarenbegroting op te vangen, dan de vier jaar die hier normaal gesproken voor
staat. Binnenlandse Zaken is - op ons uitdrukkelijk verzoek en bij hoge uitzondering - bereid deze termijn
op te rekken naar 15 jaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal daar in verder meedenken en
meekijken. Wij gaan er daarmee vanuit dat geplande investeringen doorgang kunnen vinden en de
motorrijtuigenbelasting niet zal moeten worden verhoogd.
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Inmiddels is duidelijk dat ook Zeeland Seaports zich committeert aan een gezamenlijke aanpak voor de
integrale sanering, inclusief de financiële bijdrage en verdeling van restrisico’s en eventuele meevallers.
Op korte termijn zal daarom tripartite overleg worden georganiseerd , waarbij als drie partijen verder zal
worden gesproken over de implementatie van het advies Samsom.
Uitgaande van het uitspreken van gezamenlijk commitment aan een gezamenlijke aanpak voor de
integrale sanering in dat overleg, zullen wij daarna een statenvoorstel voorbereiden, waarvan dit
inhoudelijke standpunt en een voorstel voor dekking vanuit de provinciale meerjarenbegroting deel uit
zullen maken.
Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,
Drs . J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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