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Onderwerp:

Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage.

Vergadering PS: 13 november 2020
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 10 november 2020
Nr:
20034597

Samenvatting:
Het bekrachtigen van noodzakelijke geheimhouding op een overzicht van VCB.
De bestuurder van VCB heeft een financieel overzicht opgesteld evenals een planning met
betrekking tot de voortgang van de sanering. Dit overzicht vormt een bijlage bij de
voortgangsrapportage over Thermphos, die wij op 10 november 2020 (met de andere
voortgangsrapportages grote projecten) aan u toegezonden hebben. Aangezien het hier
bedrijfsgevoelige gegevens betreft die door VCB vertrouwelijk met ons zijn gedeeld (art 10, lid 1
sub c Wob), is het wenselijk u daarover onder geheimhouding te informeren. De bijlage ligt dan
ook onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage.
Wij stellen u voor de geheimhouding middels dit Statenvoorstel te bekrachtigen.

Wat willen we bereiken?
Verstrekken van informatie aan Provinciale Staten over de stand van zaken van het groot
project Thermphos.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Aan de onder geheimhouding ter inzage gelegde stukken.
Wat doen we daarvoor?
Het rapporteren via de reguliere voortgangsrapportages en het onder geheimhouding ter inzage
leggen van een planning en financieel overzicht afkomstig van VCB.
Wat zijn de klimaateffecten?
N.v.t.
Wat mag het kosten?
N.v.t.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Onderwerp: Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage.

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

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 november 2020, nr. 20034597;
besluiten:
Geheimhouding op het op 10 november 2020 onder geheimhouding voor PS ter inzage gelegde planning en
financiële overzicht voor Thermphos (als bijlage bij de voortgangsrapportage over augustus, september en
oktober 2020) te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid van de Provinciewet met als motivering de
volgende uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur: bedrijfsgevoelige gegevens die door VCB
vertrouwelijk met de provincie zijn gedeeld (art 10, lid 1 sub c Wob), de economische of financiële belangen van
de provincie (art 10, lid 2 sub b Wob), als ook het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. (art 10 lid 2 sub g
Wob).

