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Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 3 november 2017
Kennis genomen hebbende van:
-

Het Statenvoorstel Implementatie advies Samsom

Overwegende dat:
-

-

Provinciale Staten in een motie d.d. 21 april Gedeputeerde Staten heeft opgeroepen om een
Thermphosdeal te maken met Zeeland Seaports, Rijksoverheid en Europese Unie inclusief een
sluitende financiële paragraaf en sluitende afspraken vanuit ieders rol.
De Commissie onderzoek sanering Thermphos door het kabinet op 30 juni 2017 is ingesteld en haar
rapport in augustus heeft opgeleverd.
De Provincie Zeeland volgens het rapport 27,7 miljoen beschikbaar moet stellen ten aanzien van de
sanering van het Thermphosterrein, evenals het Rijk en Zeeland Seaports.
De Provincie in de afgelopen jaren al enkele miljoenen uit eigen budget heeft betaald voor onder
andere de beheerskosten van het terrein, voordat het rapport van Samsom is verschenen.

Zijn van oordeel dat:
-

Het rapport Samsom duidelijkheid geeft over de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van de sanering van het Thermphosterrein.
De commissie onder leiding van Samsom heeft erkend dat Europa onterecht niet wordt genoemd in
het rapport, omdat voor een bijdrage vanuit Europa meer tijd van onderhandeling nodig is.
Het positief is dat er snel duidelijkheid is over de verdeling van de kosten van de sanering volgens de
maatstaf 1/3, 1/3, 1/3 zodat de uitvoering niet onnodig lang stil blijft liggen.
Dat deze ongebruikelijke, grote uitgaven door de Provincie aan een sanering van een willekeurige
failliete fosforfabriek in Nederland zo min mogelijk direct ten koste van de Zeeuwse inwoner mogen
gaan, aangezien hierdoor investeringen in de Zeeuwse samenleving geen doorgang kunnen vinden.

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
-

In samenwerking met het Rijk Europa te bewegen om financiële middelen beschikbaar te stellen voor
de sanering van het Thermphosterrein.
Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang van de lobby richting het Rijk en
Europa.

En gaan over tot de orde van de dag.
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