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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Thermphos
(ingekomen 29-03-2014)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Ben u bekend met het artikel van
www.pzc.nl?

1. Ja

2. Deelt u de mening dat premier Rutte
meer uit de onderhandelingen m.b.t. de
Europese begroting had moeten halen,
zeker inzake het hoofdpijndossier
Thermphos? Zo neen, waarom niet?

2. Wij hebben in de richting van het Kabinet
intensief getracht Thermphos richting Europa
op de agenda te krijgen. Het Kabinet heeft
hierin tot nu toe helaas een andere afweging
gemaakt.
In het algemeen zijn wij van mening dat het
Kabinet in het Thermphosdossier tot nu toe
te weinig haar verantwoordelijkheid neemt.

3. Ben u van mening dat de Zeeuwse burgers niet mogen worden opgescheept
met de rekening voor het opruimen van
het zwaar vervuilde Thermphos terrein?
Zo neen, waarom niet?

3. Verschillende instanties hebben een deel van
de verantwoordelijkheid. Alle partijen zijn er
bij gebaat nu zo spoedig mogelijk aan te
vangen met de sanering. Daarbij spannen wij
ons in de kosten voor Zeeland zo laag mogelijk te laten zijn.

4. Bent u bereid om het Kabinet aan te
spreken op hun waardeloze onderhandelingskwaliteiten (lees: broddelwerk) en te
verzoeken een aanzienlijke financiële
bijdrage te leveren als de sanering van
Thermphos om de hoek komt kijken? Zo
neen, waarom niet?

4. Samen met Zeeland Seaports hebben wij
ons intensief ingespannen de verschillende
leden van het Kabinet aan te spreken op de
problematiek en hun verantwoordelijkheden
en wij zullen daar, samen met ZSP, ook de
komende periode mee door gaan.

MIDDELBURG, 15 april 2014
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