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1

28 november 2017
18:00 - 19:50 uur
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
17029417
http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20171128_2/nl/player
(openbaar deel)
C.W. Bierens, T. van Gent, R.M. Haaze, J.A.M. van Hertum, J.L. KoolBlokland, R. Muste, A. Pijpelink, G.D. Roeland, G.W.A. Temmink, J. van de
Velde, J.H. Verburg, M.A. van ’t Westeinde en W. Willemse
J. de Bat en B.J. de Reu (GS)
M.E. Trimpe (commissiegriffier)
L.J. Schipper, M.M.C. Buuron, A. Clement en I.E. Vette (medewerkers
provincie Zeeland)
V.L. Bosch, M.J. Faasse, J.M. Kruiver P.C.A. de Milliano-van den Hemel, en
J.M. van Stel G. van Unen en A.G.M. Veraart

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

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Gelegenheid om in te spreken
Conclusie: er zijn geen insprekers.

4

Brief GS van 28 november 2017 met voortgang overeenkomsten Thermphos in
relatie tot havenfusie - 17026285
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Conclusie: deze brief wordt in het vertrouwelijke deel van de vergadering besproken.

5

Besluit commissie tot besloten vergadering
Conclusie: 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.

6

Heropening vergadering in beslotenheid
Conclusie: de commissie tot oplegging van de geheimhoudingsplicht van de gedeelde
informatie o.g.v. Wob.

7

Uitwisseling van informatie over financierings- en samenwerkingsovereenkomst
rapport-Samsom
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Toezegging gedeputeerde De Bat: ik zal ervoor zorgen dat de brieven van Zeeland
Seaports aan Ministerie van Financiën en van het Ministerie van Financiën aan de
Voorzitter Tweede Kamer over advies Commissie onderzoek sanering Thermphos tijdig
voor de Statenvergadering van 1 december aanstaande worden toegezonden.
Conclusie: de commissie besluit een negende punt over opschortende voorwaarden toe te
voegen aan de conceptbrief van PS aan GS met Wensen en bedenkingen Provinciale
Staten over fusie van Zeeland Seaports met Havenbedrijf Gent. Het onderwerp is
hiermee voldoende behandeld.
8

Volgende vergadering: vrijdag 1 december, 13.30 uur

9

Sluiting om 19.50 uur.

