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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake Thermphos
(ingekomen 18-11-2014)
1.

Is er iets dat PS moeten weten, iets dat
GS tot nu toe niet met ons hebben gedeeld, waardoor de opstelling van GS
in dit dossier voor ons en voor de
Zeeuwse belastingbetaler eindelijk duidelijk wordt?

1.

Met het Statenvoorstel van juni (nr.14009271)
hebben wij uw Staten volledig inzicht gegeven
in onze beweegredenen een overeenkomst met
curatoren en ZSP te sluiten, teneinde een start
met de sanering te kunnen maken.
In het statenvoorstel van september ten behoeve van het openbare debat over Thermphos
(nr. ONTW - 163) hebben wij verantwoording afgelegd over onze inzet in de volledige looptijd
van het dossier.
En met de brief van oktober (nr 14015647dg)
hebben wij u toegelicht waarom wij voornemens
waren alsnog een overeenkomst met curatoren
te tekenen.
Kern van de afweging was: Gaan we, met onzekere uitkomst, nog jarenlang procederen tot de
hoogste rechter geoordeeld heeft, terwijl er onderwijl een miljoen per maand uit de boedel
wegloopt. Of sluiten we een overeenkomst.
Wij zijn daarmee volledig transparant geweest u
te informeren over onze beweegredenen.

2.

Welke informatie bedoeld de gedepu2.
teerde in zijn beantwoording d.d. 14 november jl. precies met "heel wat" en
waarom wil hij die informatie niet met
Provinciale Staten delen?

In een dossier als Thermphos wordt enorm veel
gewisseld en onderhandeld tussen partijen.
Over het resultaat daarvan en de relevante argumenten zijn uw Staten geïnformeerd (zie
vraag 1).

3.

Kan het college bevestigen dat de €14
tot €24 mln., dan wel de resterende
som geld die achter blijft in de boedel,
definitief buiten bereik van de provincie
Zeeland / ZSP is geraakt.

Gezien de voorgeschiedenis en de informatie
die wij met u gedeeld hebben, is dit niet aan de
orde.

3.
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