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Middelburg,

11 maart 2014

Geachte voorzitter,
Wij hebben de leden van Provinciale Staten met regelmaat geïnformeerd over de voortgang in de afwikkeling van het faillissement van Thermphos. Op dit moment geeft de actualiteit aanleiding uw Staten opnieuw
te informeren. Graag vernemen wij of u ons in de gelegenheid wil stellen u in een bijeenkomst van de commissie REW te informeren.
Zoals wij u eerder hebben gemeld zijn wij in onderhandeling met Zeeland Seaports (ZSP) en curatoren om
te komen tot een spoedige start van de sanering van het Thermphosterrein. Immers, hoe langer deze start
duurt des te meer middelen gaan verloren aan het noodzakelijke beheer van de site. Deze onderhandelingen met curatoren zijn geëvolueerd in de richting van het zoeken naar een definitieve allesomvattende regeling met curatoren. We werken aan een overeenkomst waarin een en ander wordt vastgelegd. Die overeenkomst zullen we vooraf aan u voorleggen.
Wij hebben voorlopig afspraken kunnen maken over het volgende:
• Curatoren kopen de milieuverplichtingen van de boedel af voor een afkoopsom van € 35 mln en de vordering van de achterstallige erfpachtcanon van ZSP met € 2,2 mln. Dit is een vast onvoorwaardelijk bedrag.
Het bedrag wordt niet meer beïnvloed door mee- of tegenvallers in de boedel of door juridische procedures.
• Het erfpachtrecht wordt door curatoren overgedragen aan een door Zeeland Seaports op te richten sanerings-SPV (Special Purpose Vehicle). Gelijktijdig wordt ook het beheer van de site en de milieuverplichtingen overgedragen. De datum van overdracht is bepaald op 1 juli 2014.
• Curatoren worden vanaf die datum door de Provincie en ZSP gevrijwaard van alle milieuverplichtingen.
• Voorafgaand aan de overdracht op 1 juli zullen curatoren ten laste van de afkoopsom een eerste aanbesteding doen voor de sanering. Ook deze aanbesteding wordt per 1 juli overgedragen aan de saneringsSPV.
• Een groot aantal juridische procedures wordt gestaakt.
Dit zijn de hoofdpunten. Verder worden er allerhande afspraken gemaakt over de lopende procedures, de
handhaving en informatie-uitwisseling.
Onze insteek in de onderhandelingen is geweest een afspraak te maken voor een vast bedrag. Bij die keuze
is de nu voorgestelde omvang naar onze inschatting het maximaal haalbare.
Het alternatief, procederen om de gehele boedel te claimen voor de sanering, is, gezien de lange doorlooptijd van de procedures en de doorlopende beheerskosten van de site van circa € 1 mln. per maand, veel
minder aantrekkelijk.
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Uitgangspunt is dat ZSP de sanerings-SPV opricht. De Provincie zal nog met ZSP afspraken maken op welke wijze gezamenlijk omgegaan wordt met mogelijke kosten en risico's en mogelijke opbrengsten (erfpachtopbrengsten door heruitgifte terrein). Deze afspraken zullen de komende weken worden gemaakt.
De kosten van een volledige sanering zal naar alle waarschijnlijkheid de afkoopsom overtreffen . De daadwerkelijke kosten zullen eerst bekend zijn bij de aanbesteding. In opdracht van partijen doet Royal Haskoning DHV hiervoor het voorbereidende werk. In de voorbereiding van de aanbesteding zullen wij nadrukkelijk
de optie voor een gefaseerde aanpak en/of een gedeeltelijke sanering open houden. Dit geeft de SPV, de
Provincie en ZSP de mogelijkheid te sturen op risico's, uitgaven en mogelijke opbrengsten.

Hoogachtend,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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