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6          Voorwoord

De sanering van het voormalig Thermphos-terrein 
in Zeeland is een uniek project geweest dat uitein-
delijk succesvol is afgerond op 8 april 2021. Nergens 
ter wereld heeft een dergelijke sanering van een 
fosforfabriek plaatsgevonden. De sanering heeft 
een enorme inspanning gevraagd van de betrok-
ken bestuurders, projectmanagers, specialisten 
en uitvoerend personeel. Wat begon als een uniek 
project in crisis is geëindigd als beheerst project dat 
met alle uitdagingen binnen budget en ruim op tijd 
is afgerond.

De drie betrokken bestuurlijke partijen Provincie 
Zeeland, North Sea Port en het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat hebben een evaluatie laten 
uitvoeren over de periode vanaf het begin van het 
project in oktober 2014 tot en met afronding van de 
fysieke sanering in december 2020. Deze evaluatie 
richt zich op de bestuurlijke aansturing en be-
sluitvorming en de impact van deze aansturing en 
besluitvorming op de aanpak en uitvoering van de 
saneringsoperatie. Dit kan partijen helpen om in de 
toekomst zo mogelijk nieuwe omvangrijke samen-
werkingstrajecten nog beter te kunnen uitvoeren.

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die wil 
leren van de ervaringen die in dit project zijn
opgedaan met de bestuurlijke aansturing en
besluitvorming en de impact van deze aansturing 
en besluitvorming op de aanpak en uitvoering van 
de saneringsoperatie.

Tijdens de uitvoering van de evaluatie hebben de 
auteurs van deze publicatie zeer veel respect gekregen 
voor al diegenen, die de zeer complexe sanering 
samen tot een goed einde hebben weten te brengen. 

De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan alle
personen, die wij hebben mogen interviewen
tijdens deze evaluatie en die hebben meegewerkt 
aan deze publicatie. Hun openhartigheid - met 
name over de periode waarin er veel spanning stond 
op de bestuurlijke samenwerking - heeft enorm 
bijgedragen aan de lessen die zijn geleerd. 

Pau Lian Staal-Ong, Rudolf Rijkens en Laurens Lancee
Baarn, maart 2022

VOORWOORD
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CONTROLE VAN DE FOSFORSLIKVERBRANDING IN DE CALCINEERTROMMEL
DIE VOOR DAT DOEL NAAST DE ZUURFABRIEK WERD GEBOUWD.



8          Afkortingen en definities

ANVS  Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AVG Ambtelijke Voorbereidingsgroep

BAFO Best and Final Offer

BO  Bestuurlijk Overleg (in de SOK-fase tussen PZ en NSP met het Rijk als derde partij)

BRZO Besluit risico’s zware ongevallen

De Commissie  De Commissie Onderzoek sanering Thermphos (Ir. D.M. Samsom)

CTV Coördinatie Team Vergunningen

DCMR Milieudienst Rijnmond

DS  Decontamination Services BV (contractpartij van VCB in TKO-fase)

EZ Ministerie van Economische Zaken

Fosforvrij  Volgens de vraagspecificatie (TKO fase) betekent ‘fosforvrij’ “…dat alle fosfor uit de in de 
specificatie genoemde systemen en/of objecten (is) verwijderd en verwerkt, waarbij de 
kans op actieve spontane ontbranding volledig is geweken en dat de Omgevings- en Site 
veiligheid op het vlak van fosforbrand zonder tussenkomst van een beheersorganisatie is 
geborgd.” De SOK beschrijft dit als deelprojecten 2: Reststoffen, 3: Ontvlechting en sloop 
van installaties en gebouwen en 4: Bodemsanering, in aanvulling op het deelproject 1: 
Fosfor veiligstellen.

Fosforveilig  Volgens de SOK beschreven als: “Fosforveilig stellen van alle op het terrein bevindende 
gebouwen en installaties, inclusief de verwerking van de daarbij vrijkomende en de zich 
reeds op het terrein bevindende fosforhoudende stoffen. Hiertoe uit te voeren werkzaam-
heden: veiligstellen ovens, verwerking fosforslik/fosforresten en cleaning van installaties 
(vaten, leidingen, tanks) waar fosfor en/of fosforhoudende product in zit of in heeft geze-
ten.” De status ‘fosforveilig’ houdt in dat de BRZO-status opgeheven kan worden.

AFKORTINGEN 
EN DEFINITIES
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Gevaarvrij  Volgens de vraagspecificatie (TKO) is ‘gevaarvrij’ “…Omgevingsveilig én Site veilig: Het 
wegnemen van de noodzaak tot het uitvoeren van beheersmaatregelen om de veiligheid 
van de site naar de omgeving te kunnen garanderen én het wegnemen van de veiligheids-
risico’s op de delen van het Terrein waar de Opdrachtnemer het Werk uitvoert”. Dit betreft 
arbeidsveiligheid, externe veiligheid, fosfor- en radioactiviteit gerelateerde veiligheid. De 
status van ‘gevaarvrij’ houdt in dat de BRZO-status opgeheven kan worden. 

GS  Gedeputeerde Staten van Zeeland

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport

IenW  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in de beginfase van het project was dit nog 
IenM (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

ISZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

KEW Kernenergiewet

LOD Last Onder Dwangsom (herstelsanctie gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding)

NSP  North Sea Port (fusieorganisatie tussen ZSP en het Havenbedrijf Gent per 1 januari 2018)

PS Provinciale Staten van Zeeland

PvA Plan van Aanpak Sanering voormalig Thermphos-terrein (31.3.2017)

PZ Provincie Zeeland

RUD Regionale Uitvoeringsdienst (Zeeland)

RvC Raad van Commissarissen (van VCB)

SOK  Samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos terrein (Rijk-PZ-NSP-VCB), 
getekend 8/9.4.2018

SOK-fase  Periode van 1.12.2017 t/m 31.12.2017 (data gekozen door evaluatieteam)

SPV Special Purpose Vehicle voor de uitvoering van de sanering (VCB)

TKO Turn-key overeenkomst (VCB-DS), getekend 10.10.2014

TKO-fase Periode van 10.10.2014 tot 17.3.2017 (data gekozen door evaluatieteam)

VCB  Van Citters Beheer BV (Special purpose vehicle voor de uitvoering van de sanering) 
VTH-instanties Vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende instanties

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingswet

ZSP N.V. Zeeland Seaports, sinds 1.1.2018 North Sea Port
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Uniek project 

Het Rijk, North Sea Port en de provincie Zeeland 
hebben deze sanering gefinancierd. Zij vinden het 
belangrijk om lessen te trekken uit dit project. Wij, 
het evaluatieteam van AT Osborne, voeren in onze 
opdracht een overall evaluatie uit over de periode 
oktober 2014 – overeenkomst beginfase sanering - 
tot en met oplevering van het project in december 
2020. Hierbij ligt de focus op de bestuurlijke aan-
sturing, besluitvorming en samenwerking.

Daarbij kijken wij naar de impact van deze aanstu-
ring en besluitvorming op de aanpak en uitvoering 
van de daadwerkelijke saneringsoperatie van het 
voormalig Thermphos-terrein. Doel is om partijen 
te helpen in de toekomst mogelijke nieuwe omvang-
rijke samenwerkingstrajecten nog beter te kunnen 
uitvoeren.

De sanering van het voormalig Thermphos-terrein 
is een uniek project geweest. Het saneren van een 
fosforfabriek is in de gehele wereld nog niet op deze 
wijze uitgevoerd. De opgave vereist een bijzondere 
aanpak. Vooral in de beginfase is er door onvol-
doende budget, een contractvorm die niet paste
bij dit budget en andere oorzaken een situatie
ontstaan waarbij telkens tegenvallers optraden
en het project onbeheersbaar bleek.

Fasering

De onderzoeksperiode is te onderscheiden in de
turn-key overeenkomst-fase (TKO-fase) van 10.10.2014 
tot 17.3.2017 en de samenwerkingsovereenkomst- 
fase (SOK-fase) van 1.12.2017 t/m 31.12.2020. Daar-
tussen lag een relatief korte, maar uiterst belangrijke, 
transitieperiode in 2017. Zie tabel 1. 

INLEIDING
Eind 2012 gaat Thermphos International BV (verder Thermphos) failliet. Na meerdere doorstartpogingen 

blijkt dat er geen haalbare businesscase voor dit in het Zeeuwse Sloegebied gesitueerde productiebedrijf 

is te realiseren. De curatoren gaan over tot verkoop van de boedel en voor het terrein rest geen andere 

optie dan sanering. Na een lange weg wordt in 2020 de sanering afgerond. Per april 2021 is het project 

formeel afgerond en de Samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos terrein beëindigd.
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DE FOSFORFABRIEK IN BEDRIJF
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Vraagstelling onderzoek

Binnen deze evaluatie richten wij ons op het beant-
woorden van de hoofdvraag: “Welke lessen zijn er te 
trekken uit het verloop van het project, met betrek-
king tot de samenwerking, aansturing en besluit-
vorming op het project?”. Dit doen wij aan de hand 
van de volgende onderzoeksvragen:

1.  In hoeverre hebben de organisatie van en 
samen werking tussen de twee betrokken over-
heden en ZSP aan effectieve besluitvorming van 
het project bijgedragen?

2.  Hoe heeft het proces van besluitvorming 
plaatsgevonden?

3.  In hoeverre hebben de betrokken overheden de 
uitvoeringsorganisatie effectief aangestuurd?

4.  Welke impact hebben de wijze van besluit-
vorming en aansturing gehad op de aanpak 
en uitvoering van de saneringsoperatie?

5.  Hoe heeft Van Citters Beheer de wijze van 
aansturing in de dagelijkse praktijk ervaren?

6.  Hoe is de samenwerking met de vergunning-
verlenende en handhavende (VTH) instanties 
verlopen?

7.  Welk effect heeft deze samenwerking met de 
VTH-instanties gehad op de besluitvorming 
en aansturing van het project?

Aanpak

Uitgangspunten voor onze aanpak:
•  Centraal staat het verzamelen van lessen voor de 

toekomst met als focus: “wat ging goed”, “wat kan 
beter” en “wat moeten samenwerkingspartners 
bij toekomstige (vergelijkbare) omvangrijke 
samenwerkingstrajecten anders aanpakken”?

•  De lessen zijn praktisch bruikbaar voor het Rijk, 
North Sea Port en de provincie Zeeland in toe-
komstige omvangrijke samenwerkingstrajecten.

De aanpak van dit onderzoek is in nauwe afstemming 
met de opdrachtgevende partijen bepaald. Op 
13 mei 2021 vond een startbijeenkomst plaats. 
Tussen 21 april en 11 juni 2021 is een interviewronde 
gehouden om feiten en meningen te inventariseren, 
gericht op de beantwoording van de onderzoeks-
vragen. Een overzicht van de geïnterviewden is te 
vinden in Bijlage 3.

Op 21 juni 2021 heeft een werksessie over de inhoud 
van het conceptrapport plaatsgevonden. De opstellers 
reflecteren met de opdrachtgevers en vertegen-
woordigers van het Rijk, provincie Zeeland, North 
Sea Port en Van Citters Beheer op de bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen. De resultaten van 
deze werksessie zijn verwerkt in deze publicatie.

TKO-periode (10.10.2014 t/m 17.03.2017)

Transitie-
periode

(18.03.2017
tot 01.12.2017)

SOK-periode (01.12.2017 t/m 31.12.2020)

Betreft een deel van het Thermphos terrein Betreft het volledige Thermphos terrein

Fase 1a Fase 1b Fase 1c Integrale sanering

Gevaar
vrijmaken

(decommissio-
ning)

Gevaar
vrijmaken

(decommissio-
ning)

Overig

Ontmanteling
en sanering

PvA sanering, 
financiële

overeenkomst 
en SOK

opgesteld

Gevaar
vrijmaken

(decommissio-
ning)

Gevaar
vrijmaken

(decommissio-
ning)

Overig

Ontmanteling
en sanering

Uitgave
gereed maken

Tabel 1
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Opbouw publicatie

Hoofdstuk 1 beschrijft het unieke verloop van
gebeurtenissen, kenmerkend voor het project 
Thermphos. De aard van de samenwerking en de 
wijze van besluitvorming kunnen niet los gezien 
worden van de (gepercipieerde) verantwoordelijk-
heden, bevoegdheden, rollen en daarmee samen-
hangende belangen van partijen. Uit het verloop 
van het project blijken in de samenwerking en
wijze van besluitvorming op bepaalde momenten 
veranderingen op te treden. Daarom biedt
hoofdstuk 2 een overzicht van de rollen en
belangen van de betrokken partijen. Dit is gedaan 
voor zowel de TKO-fase, de Transitiefase als de 
SOK-fase om de wezenlijke wijzigingen in rollen 
weer te geven. Dit hoofdstuk bevat ook een
tabel met de tijdlijn.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 presenteren we de 
bevindingen die zijn gevormd op basis van de docu-
mentstudie en interviews en onze reflecties op deze 
bevindingen. Wij maken een onderscheid tussen de 
drie hoofdthema’s die wij relevant achten voor deze 
evaluatie, te weten: ‘Inzicht in aard en omvang van 
de opgave’, ‘Organisatie, samenwerking, besluitvor-
ming en aansturing’ en ‘Handhaving, vergunning-
verlening en wet- en regelgeving’.

Hoofdstuk 6 bevat de eindconclusies op basis van 
de bevindingen en reflecties. Ook hier maken wij 
onderscheid tussen de drie hoofdthema’s. Hoofd-
stuk 7 bevat de beantwoording van de evaluatie-
vragen en tot slot eindigt deze publicatie met onze 
aanbevelingen voor toekomstige samenwerkingen 
in hoofdstuk 8, opnieuw aan de hand van de drie 
hoofdthema’s.

Bijlage 1 bevat de belangrijkste tien randvoorwaarden 
voor projectmatig werken. Bijlage 2 betreft de lijst 
met geïnterviewden. Bijlage 3 bevat een overzicht 
van geraadpleegde documenten.

“Ik ben dankbaar dat alle Thermphos 
mensen aan boord zijn gebleven om
het project af te maken. Mensen van
de werkvloer zijn niet weggelopen
– alhoewel ze hun banen zouden 
verliezen – en voormalige werknemers 
met kennis van het Thermphos-terrein 
zijn teruggekomen om te helpen
tijdens de sanering.”

JO-ANNES DE BAT
GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEELAND, LID BESTUURLIJK OVERLEG
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Faillissement

In het najaar van 2012 gaat Thermphos International
BV (verder Thermphos) failliet. De oorzaak is volgens 
het bedrijf het dumpen van fosfor op de Europese 
markt door Kazachstan. Thermphos is een belang-
rijke werkgever in Zeeland en op dat moment de 
enige fosforproducent in Europa. De provincie maakt 
zich sterk voor een doorstart en het behoud van (een 
deel van de) banen. De provincie had door een ander 
faillissement in de regio ervaring met een mobiliteits-
centrum. Uiteraard had de Provincie ook de reguliere 
taken voor de milieuvergunningen en veiligheid.

Diverse doorstartpogingen

Aanvankelijk stonden bij de activiteiten de gehele 
doorstart van de onderneming, inclusief de dochter-
bedrijven, centraal. Deze doorstart mislukt echter in 
januari 2013. Dochterbedrijven zijn verkocht door 
de curatoren en de waarde van boedel bedraagt op 
dat moment ongeveer € 61 miljoen. 

De ministeries van EZ, lenM en de provincie Zee-
land laten vervolgens onderzoek doen naar een 
zogenaamde groene fosforroute voor de vestiging 
Vlissingen van Thermphos. In juli 2013 sluiten EZ, 
provincie Zeeland, ZSP en een Oostenrijks bedrijf 
een Letter of Intent (LOI) voor zo`n doorstart. In 
deze LOI zijn de voorwaarden opgenomen waar-
onder er een groene doorstart kan plaatsvinden en 
wordt de deadline om te komen tot een daadwerke-
lijke groene doorstart gesteld op 15 september 2013. 
Op die datum blijkt dat er geen haalbare business-
case te realiseren is.

Voorbereiding sanering

Nu rest geen andere optie dan saneren. Daarvoor 
ziet de provincie Zeeland twee opties. Handhaven 
op basis van de milieuwetgeving (waaronder mogelijk 
toepassen bestuursdwang) óf trachten een overeen-
komst met alle betrokkenen te bereiken om te saneren. 
Dit uiteraard bezien in de context van de beheer-
kosten van destijds (ca. € 0,8 miljoen per maand).

het verhaal
HOOFDSTUK 1

Uniek, ingewikkeld, nog nergens vertoond

Wat is er in grote lijnen gebeurd tijdens de saneringsoperatie? Het chronologische verhaal van een

zoekende expeditie die uiteindelijk toch als project de opgave succesvol afrondt.
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DE LAATSTE HOEVEELHEDEN FOSFORSLIK WORDEN UIT TANK 5 GESCHEPT.
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Bij de sanering zijn drie partijen betrokken: de 
Provincie als bevoegd orgaan voor de Omgevings-
vergunningen, de ANVS (en daarmee het Rijk) als 
bevoegd orgaan voor de Kernenergiewet en Zeeland 
Seaports als eigenaar van de gronden, ieder met 
de eigen rechten en plichten. Vanaf begin 2013 is 
er door deze partijen (in wisselende intensiteit) 
samen opgetrokken om de zaak in juiste banen te 
leiden. Na het mislukken van de doorstart kiest 
het ministerie hierin, vanuit juridische optiek, een 
andere positie. In de tussentijd speelt de juridische 
vraag of milieuschuld kwalificeert als boedelschuld 
en dus of bij bestuursdwang kosten op de boedel 
kunnen worden verhaald. Bestuursrechtelijk gezien 
is in alle handhavingszaken geoordeeld dat milieu-
schuld boedelschuld is, maar civielrechtelijk ligt dat 
complexer.

Overeenkomst eerste fase

Uiteindelijk is in oktober 2014 de deal gesloten 
tussen curatoren, de provincie Zeeland en ZSP. 
Tijdens de onderhandelingen hebben curatoren 
opdracht gegeven aan een adviesbureau om een 
aanbesteding voor de sanering van de fabriek en het 
terrein voor te bereiden. In mei 2014 is het resultaat 
van deze activiteiten bekend. In rapporten, schat-
tingen, benaderingen en aanbesteding variëren de 
sanerings kosten tussen de € 45 en € 100 miljoen.

Het expertrapport komt uit op een bedrag van ruim 
€ 70 miljoen. De aanbesteding komt uit op een be-
drag van ruim € 70 miljoen. Onderhandelingen met 
de aannemingscombinatie hebben ertoe geleid dat 
een opdracht kan worden verstrekt van € 35 miljoen 
voor het zo veilig mogelijk maken van de Therm-
phos site, zijnde fase 1 van de sanering. Dit houdt 
in het opruimen van de fosfor en het (bereikbare) 
radioactieve materiaal. Uit de boedel is een bedrag 
van € 35 miljoen beschikbaar gekomen voor deze 
fase 1 veiligstelling van het Thermphos-terrein.

“Een succes. Zo typeer ik het project 
en zo voel ik het echt.”

JEAN-PAUL DE MAAT
MINISTERIE IENW, LID AMBTELIJKE VOORBEREIDINGSGROEP
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Na afronding van de eerste fase moet de site ‘fosfor-
vrij’ worden. Alle fosfor uit de binnen de turn-key 
overeenkomst (TKO) opgenomen systemen en/of
objecten is verwijderd en verwerkt. Hiermee is de 
kans op actieve spontane ontbranding volledig 
geweken en de omgevings- en site-veiligheid op het 
vlak van fosforbrand zonder tussenkomst van een 
beheersorganisatie geborgd.

De provincie Zeeland en ZSP komen overeen dat 
ZSP een Special Purpose Vehicle (SPV) opricht die 
het recht van erfpacht en opstal, het beheer van het 
terrein en de contractpositie van de curatoren in de 
TKO zal overnemen: Van Citters Beheer BV (VCB). 
ZSP is enig aandeelhouder en de Provincie benoemt 
de facto twee van de drie commissarissen in De RvC. 

Financiering 

In totaal is er voor de eerste fase van de sanering 
een bedrag beschikbaar van € 41 miljoen. Na afron-
ding van fase 1 zou de vervolgsanering door ZSP 

moeten worden uitgevoerd. Dit betreft een zodanige 
sanering dat het terrein weer beschikbaar komt 
voor industriële doeleinden. ZSP wil de kosten 
van deze fase dekken door de revenuen van de 
heruitgifte van de gronden. Het ideale scenario is 
dat de tweede fase direct na de eerste fase com-
pleet kan worden uitgevoerd. Dit vergt echter een 
grote investering, waarbij het nog onzeker is of alle 
gronden uitgeefbaar zijn. In de businesscase van 
ZSP is daarom een termijn van twintig tot dertig 
jaar opgenomen, waarbij achtereenvolgens delen 
van het terrein uitgifte-gereed worden gemaakt c.q. 
de sanering in delen wordt uitgevoerd. De business-
case is in elk scenario op zijn best budgetneutraal, 
dat wil zeggen dat maximaal de kosten kunnen 
worden gedekt uit de opbrengsten.

Uitvoeringsfase

In oktober 2014 is de eerste fase van de sanering 
daadwerkelijk gestart. Omdat de verwijdering en 
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AANZICHT VANAF HET KRUISPUNT OP DE WINTERFABRIEK (LINKS)
HET OVENHUIS (MIDDEN) EN DE ZUURFABRIEK (RECHTS).
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verwerking van het fosfor een complex en innovatief 
proces is, waarbij niet voorziene zaken kunnen 
optreden, houden vanaf het begin de RvC en VCB 
nauw toezicht op de aannemer en uitvoering. Het 
lukt de aannemer echter niet om snel genoeg de 
verwerkingstechniek en –procedure te ontwikkelen. 
Dit heeft geleid tot onder meer een splitsing binnen 
de aannemingscombinatie en een wijziging in de 
organisatie- en managementstructuur bij de aanne-
mer. Voorts is op verzoek van de aannemer en VCB 
een extern deskundige gevraagd om een voorstel te 
doen voor nog uit te voeren werkzaamheden.

Desondanks is de in de TKO geplande einddatum 
van de werkzaamheden, gesteld op 9 mei 2016, 
niet gehaald. Op die datum was de aannemer door 
diverse technische, vergunningtechnische (Wabo 
en KEW) en operationele oorzaken nog bezig met de 
inregelperiode voor de daadwerkelijke verbranding 
van het fosforslik. De verwerking van het fosforslik 
gebeurt via voorbewerking in een filterpers (schei-
ding zuivere fosfor) en verbranding in een calciner 
(verbrandingsoven). Hoewel de gekozen methodiek 
ook volgens externe (buitenlandse) deskundigen de 
best mogelijke is, ligt het tempo waarin de verwer-
king vordert veel lager dan verwacht.

In de planning van VCB was voorzien dat de beheer-
kosten in de loop van het project konden worden 
afgebouwd en dat de eerste fase van de sanering in 
alle gevallen voor eind oktober 2016 zou zijn afge-
rond. Doordat de eerste fase van de sanering daarna 
nog doorliep, zorgen de beheerkosten ervoor dat 
de oorspronkelijk beschikbare € 41 miljoen wordt 
overschreden. 

Om aanvullende middelen beschikbaar te stellen 
achtte de provincie het noodzakelijk dat er een 
nieuw plan van aanpak met aangepaste planning 
zou komen. De provincie vraagt VCB om op
15 december 2016 een plan van aanpak te leveren. 
Voor de periode tot medio januari 2017 heeft

“Geslaagd partnership. We zijn binnen 
budget en timing geëindigd. Dat is mooi 
meegenomen, maar de banden die tussen 
partijen zijn ontstaan, zijn er nu nog.”

DAAN SCHALCK
CEO NORTH SEA PORT, LID BESTUURLIJK OVERLEG

1 De expertgroep was een autonome verzameling deskundigen die een eigen rapportage heeft opgesteld over 
Thermphos en bestond uit:  Mw. mr. ing. E. Jansen (hoofd Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Provincie Zeeland 
(voorzitter)), mr. P.M. Witkam (jurist vergunningen Provincie Zeeland), ing. J.H. Willemse (beleidsmedewerker 
vergunningen Provincie Zeeland), A.J. Cardon (coördinator beheer Zeeland Seaports), ing. A. bij de Vaate 
(Bij de Vaate-engineering), Mw. ing. M.H. Tijsmans (senior beleidsmedewerker stralingbescherming, Directie 
Nucleaire Installaties en Veiligheid, Ministerie van Economische Zaken), ir. M. van der Schaaf (beleidscoördinator
radioactief afval, Directie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Ministerie van Economische Zaken) en adviseur 
Mw. dr. ir. J.A.M. van der Houwen MSHE (Algemeen coördinerend stralingsdeskundige, Thermphos International B.V.).
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Provinciale Staten op 18 november 2016 besloten
€ 1,1 miljoen extra beschikbaar te stellen.

Plan van aanpak

In december 2016 blijkt dat het niet mogelijk is een 
volwaardig plan van aanpak met een definitieve 
planning voor 15 december 2016 op te leveren. De 
bestuurder van VCB legt aan betrokken partijen 
nog verschillende opties voor hoe om te gaan met 
de huidige situatie en vraagt daarbij aanvullende 
middelen. Daarnaast zijn er nog zodanige onzeker-
heden dat deze verder moeten worden uitgezocht 
om te komen tot een stabiele planning voor het 
verdere proces en zijn de afspraken tussen VCB en 
de aannemer van belang. Gezien deze situatie is aan 
Provinciale Staten voorgesteld voor de periode tot 
eind april 2017 € 2,5 miljoen extra ter beschikking 

te stellen. Ondertussen loopt de eerste fase van de 
sanering vanuit de TKO nog steeds door.

Afgesproken wordt dat uiterlijk 31 maart 2017 een 
definitief en gedetailleerd plan van aanpak voor de 
verdere sanering wordt opgeleverd door VCB. Op 
31 maart 2017 stuurt VCB aan de provincie Zeeland 
en Zeeland Seaports het plan van aanpak. Voor het 
ovenhuis, fosforslik, sloop en bodemsanering is een 
activiteitenplanning gemaakt. De gehele sanering 
is op zijn vroegst in 2020/2021 gereed. Dit is nog 
sterk afhankelijk van de startdatum, de benodigde 
vergunningen en de formele deel-goedkeuringen in 
het kader van de Kernenergiewet (KEW).

De kostenraming in het plan van aanpak is tot stand 
gekomen op basis van zoveel mogelijk checks op de 
ramingen die door derden, waaronder de expert-
groep1, zijn gemaakt. De raming is gebaseerd op het 
deels in eigen regie uitvoeren van werkzaamheden 
met de bestaande gekwalificeerde bezetting volgens 
beproefde methodieken en het deels uitbesteden 
van werkzaamheden. De kosten voor het vervolg 
van de sanering, zoals in het plan van aanpak
beschreven, worden ingeschat op € 91,5 miljoen 
euro. Daarnaast is er een ‘worst case’ scenario waar-
in alle mogelijke risico’s zijn meegerekend. In het 
slechtste geval gaat het dan om een totaalbedrag 
van € 134,6 miljoen euro.

De ramingen zijn hoger dan bij de start van de
sanering. Dat heeft onder meer te maken met door-
lopende beheerkosten, inflatie, de veranderende 
markt en aangescherpte asbest- en KEW- wetgeving.

Ontbinding TKO

Op 17 maart 2017 heeft VCB de overeenkomst met 
de aannemer (TKO) deels ontbonden, namelijk voor 
dat deel dat nog moet worden uitgevoerd. De reden 
hiervan is een verschil van inzicht tussen DS en VCB. 
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Naar een oplossing

Op basis van het plan van aanpak van VCB hebben 
provincie Zeeland en Zeeland Seaports gezamen-
lijk door het bureau Fakton een validatie van de 
kostenramingen en een beeld van de toekomstige 
opbrengsten laten maken, waarbij zij voor verschil-
lende varianten businesscases hebben opgesteld. 
Aangezien de uitkomsten laten zien dat er sprake 
is van een zwaar negatieve businesscase die de 
draagkracht van Zeeuwse partijen te boven gaat, is 
opnieuw het Rijk om hulp gevraagd.

Het Kabinet besluit op 30 juni 2017 de Commissie 
Onderzoek sanering Thermphos in te stellen, onder 
leiding van ir. D. M. Samsom. Deze commissie 
komt, gezien de urgentie van de problematiek, al
op 23 augustus met haar advies aan Minister
J. Dijsselbloem. 

In de kern houdt het advies in dat uit wordt gegaan 
van de ‘base case’ uit het Fakton-rapport voor de 
sanering. Daarbij is een bedrag van in totaal € 129,5 
miljoen euro voor de sanering nodig. Na aftrek van 

reeds toegezegde bijdragen aan de saneringskosten 
van Zeeland Seaports en provincie Zeeland blijft er 
een financieel gat van € 83 miljoen over.
De Commissie Samsom heeft geadviseerd hier 
gezamen lijk vanuit Rijk, Zeeland Seaports en
provincie Zeeland voor in te staan en daarmee
gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen 
voor de saneringsproblematiek. Dit betekent dat 
ieder van de drie partijen € 27,7 miljoen euro extra 
in de sanering zal moeten investeren.

Drie overheden sluiten overeenkomst

Op basis van het advies van de Commissie Samsom 
hebben de betrokken drie partijen (Rijk, Zeeland
Seaports en de provincie Zeeland) op 22 december 
2017 de “Financiële overeenkomst Sanering
Thermphos” gesloten. In deze overeenkomst zeggen 
partijen hun financiële bijdragen definitief toe.

In de overeenkomst is verder opgenomen dat de 
aanvullende (financiële) afspraken en de afspraken 
van de financiële overeenkomst zullen worden ver-

DE FOSFAATOPSLAG OP DE ACHTERGROND, KATHEDRAAL GENOEMD,
EN DE RESTANTEN VAN DE SODASILO OP DE VOORGROND.
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werkt in een (integrale) “Samenwerkingsovereen-
komst Sanering voormalig Thermphos-terrein” 
(SOK). Deze Samenwerkingsovereenkomst is op
17 en 18 april 2018 door alle partijen ondertekend.

De afspraken die in april 2018 zijn gemaakt bete-
kenen dat de volledige sanering nu in één keer kan 
worden afgerond. VCB heeft een nieuwe planning 
opgesteld waarbij de werkzaamheden niet meer 
achtereenvolgens, maar waar mogelijk naast elkaar 
worden uitgevoerd. De planning leidt naar een 
einddatum van de sanering eind 2021. VCB heeft 
eind mei 2018 aan de stuurgroep ‘Sanering voor-
malig Thermphos-terrein’ (ingesteld ten behoeve 
van de begeleiding van de sanering door de finan-
cierende partijen) aangegeven te verwachten dat de 
planning wordt gehaald en dat de kosten binnen het 
beschikbare budget kunnen blijven.

Inmiddels is door VCB de sanering een jaar eerder 
afgerond, per 31.12.2020 en zijn de saneringskosten 
ruim binnen de beschikbaar gestelde middelen 
gebleven. “Van knokpartij naar saneringsfeest. 

Ik ben er trots op dat op een gegeven 
moment het vechten over was en de 
samenwerking begon.”

DINRO HOBBEL, CEO VAN CITTERS BEHEER, SOK-FASE
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De partijen
en hun posities

HOOFDSTUK 2

Onder druk wordt alles vloeibaar

Tijdens het project veranderen de rollen van een aantal sleutelorganisaties, de manieren van besluiten nemen 

en de mate van samenwerking wezenlijk. Dit hoofdstuk biedt daarom een overzicht van de rollen en belangen 

van de partijen, verdeeld in de twee fases. Een tabel geeft de tijdlijn met belangrijkste momenten weer.

1. Het Rijk

Positie en rollen
Het Rijk stelt zich op het standpunt dat zij op 
juridische gronden geen partij is in de sanering van 
Thermphos.

2. Provincie Zeeland (PZ)

Positie en rollen
1.  Provincie Zeeland is het Provinciaal Bestuur van 

de provincie waar het Thermphos-terrein ligt.
2. Bevoegd gezag BRZO.
3. 50% aandeelhouder in ZSP, lid van RvC VCB.
4. Medefinancier van de sanering.

Belangen
1.  Beperking van financiële bijdrage voor veilig 

houden van de omgeving buiten de grenzen van 
het Thermphos terrein (BRZO-taak) en hiertoe de 
uiteindelijke sanering van het Thermphos terrein.

2.  Zo snel mogelijke beëindiging van de BRZO-status 
van Thermphos-terrein (reductie beheerkosten, 
o.a. bedrijfsbrandweer).

3.  Behouden van de veiligheid buiten de grenzen 
van het Thermphos-terrein.

TKO-fase
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NATZUURFABRIEK MET SODASILO.
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3. Zeeland Seaports (ZSP)

Positie en rollen
1. Havenbedrijf.
2. Grondeigenaar en verpachter.
3. 100% aandeelhouder van VCB, lid van RvC VCB.
4. Medefinancier van de sanering.

Belangen
1.  Terrein met spoed saneren en geschikt maken 

voor gronduitgifte.
2.  Beperking van financiële bijdrage aan sanering.
3.  Zo snel mogelijke beëindiging van de BRZO-status 

van Thermphos-terrein (reductie beheerkosten, 
o.a. bedrijfsbrandweer en medische dienst).

4. Van Citters Beheer

Positie en rollen
1. 100% dochteronderneming van ZSP.
2. SPV voor toezicht en aansturing van DS.
3.  SPV die het recht van erfpacht heeft over-

genomen van de curatoren.
4.  Hoofd Infrastructuur en Ruimte binnen ZSP 

is tevens bestuurder VCB.

Belang
1.  Terrein zo snel mogelijk saneren en geschikt 

maken voor gronduitgifte.

5. Decontamination Services

Positie en rol
1.  Opdrachtnemer saneringsopgave door middel 

van turn-key overeenkomst.
2.  Joint Venture van Sagro Demolition Project B.V. 

en Mourik Services B.V.

Belang
1. Rendement maken op de opdracht.

Figuur 1. Verhoudingen organisaties tijdens de TKO-fase.
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1. Het Rijk

Positie en rollen
1.  Medefinancier sanering (en verplicht 1/3 van de 

meerkosten te dragen).
2.  Vertegenwoordigd in de Ambtelijke 

Voorbereidingsgroep (AVG), Stuurgroep (SG), 
het Bestuurlijk Overleg (BO) en Coördinatieteam 
Vergunningen (CTV).

3. Voorzittersrol in CTV.
4. Stelsel verantwoordelijke voor VTH-taken.
5.  Drager politieke verantwoordelijkheid sanering 

(samen met PZ).

Belangen
1. Uitvoeren afspraken in de SOK.
2.  Voorspoedige sanering van het 

Thermphos-terrein binnen budget.
3.  Stroomlijnen van wetgeving en handhaving 

binnen de saneringsopgave.

2. Provincie Zeeland (PZ)

Positie en rollen
1.  Medefinancier van de sanering (en verplicht 

1/3 van de meerkosten te dragen).
2. Vertegenwoordigd in de AVG, SG, BO en CTV.
3. Voorzittersrol in AVG, SG en BO.
4.  Vergunningsverantwoordelijke voor 

BRZO-bedrijven.
5. 25% aandeelhouder in NSP.
6.  Drager politieke verantwoordelijkheid sanering 

(samen met het Rijk).
7.  Op juiste wijze toezicht houden op en zo nodig 

handhaven van BRZO-vergunningen als bevoegd 
gezag.

8.  Stroomlijnen van uitdagende wetgeving en 
handhaving binnen saneringsopgave.

Belangen
1. Uitvoerenafspraken in de SOK.
2.  Efficiënte sanering (o.a. zo snel mogelijk 

beëindiging van BRZO-status van 
Thermphos-terrein (reductie beheerkosten, 
o.a. bedrijfsbrandweer).

3. North Sea Port (NSP) (Na fusie met Havenbedrijf Gent Zeeland Sea Port ZSP per 01-01-2018)

Positie en rollen
1.  Medefinancier sanering (en verplicht 1/3 van de 

meerkosten te dragen).
2. Havenbedrijf.
3. Grondeigenaar.
4. 100% aandeelhouder VCB.
5. Vertegenwoordigd in BO, SG en AVG.

Belangen
1. Uitvoeren afspraken in de SOK.
2.  Terrein zo snel mogelijk saneren en geschikt 

maken voor gronduitgifte.

SOK-fase
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HET WAS GEEN EENVOUDIG KARWEI OM DEZE ROOSTERS TE SLOPEN.
VOORAL DOOR DE AANWEZIGHEID VAN RADIOACTIEVE STRALING EN ASBEST.
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4. Van Citters Beheer BV (VCB)

Positie en rollen
1. Feitelijk regisseur van de sanering.
2. 100% dochteronderneming NSP.
3.  SPV die het recht van erfpacht heeft overgeno-

men van de curatoren.

Belangen
1. Uitvoeren afspraken in de SOK.
2. Veilig en renderend project.
3.  Verlagen van administratieve lasten binnen de 

grenzen van een veilige sanering.

5. Algemene opdrachtnemers van VCB, o.a. Petrogas

Positie en rollen
1.  Uitvoeren van onderdelen van de sanering van 

het Thermphos-terrein.
2.  Contractueel ingehuurd door VCB.

Belangen
1. Een renderend project.
2.  Het veilig laten werken van medewerkers en 

collega’s.

Interface
projecten

Belang-
hebbenden

(stakeholders)

Figuur 2. Verhoudingen organisaties tijdens de SOK-fase.
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Markante momenten in het project

10.10.2014
Curatoren en DS ondertekenen 
TKO. DS heeft conform budget, 
maar aanzienlijk onder de ramingen 
ingeschreven.

December 2020
De fysieke sanering van het 
Thermphos-terrein is gereed. 
VCB rondt administratieve 
verplichtingen af.

8.4.2021 
Het Bestuurlijk Overleg
Sanering Thermphos rondt 
het project af en beëindigt
de SOK.

31.3.2017
VCB levert PvA met een geactualiseerde scope, 
planning en kostenraming, rolverandering van 
VCB naar operationele uitvoerder van de sanering.

1.5.2017
DS zegt overeenkomst 
met VCB op.

Zomer 2015
Directie VCB meldt aan RvC 

dat een vertraging van de 
oplever datum en een budget-

overschrijding onafwendbaar is.

10.10.2014
Oprichting VCB. VCB is per 
direct wederpartij van DS i.p.v. 
curatoren.

Nazomer 2015
RvC wijzigt van samenstelling; 
Jo-Annes de Bat volgt Carel
Braakman op.

Voorjaar 2015
RvC ontvangt signaal van directie 
VCB dat de planning niet gehaald 
wordt.

Eind september 2016
Carl de Cock draagt rol als
Operationeel Directeur VCB
over aan Ton Vrijdag.

4.11.2016
De ILT geeft in brief aan dat in ieder geval 
de ovens ontmanteld dienen te zijn voordat 
de BRZO-status opgeheven kan worden.

17 en 18.4.2018
Het Rijk, PZ, ZSP en VCB onderte-
kenen de Samenwerkingsovereen-
komst Thermphos.

2018-2019-2020
De kwartaalrapportages van VCB 
laten een beheerst verloop van de 
sanering zien binnen de afgespro-
ken kaders. Er is geen bijsturing 
door overheden nodig.

1.1.2017
Carel Braakman (PZ) neemt per 1-1-2017 
de rol van bestuurder van VCB over van 
Dick Engelhardt (tot 1-7-2017).

1.7.2017
Carel Braakman draagt rol als bestuurder
VCB over aan Dinro Hobbel. Samenstelling 
directieteam VCB wijzigt in de maanden erna.

1.2.2018
Verandering KEW, implementatie EU-Richtlijn 
Basis veiligheidsnormen; norm voor reiniging 
en afvoer radioactieve stoffen veel strenger.

17.3.2017
(Gedeeltelijke) 
ontbinding van 
de TKO.

22.12.2017
Het Rijk, PZ en ZSP ondertekenen de 
Financiële Overeenkomst Sanering 
Thermphos.
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Inzicht in aard en omvang van de opgave

De opdracht van DS in de periode 2014 - 2017 is het 
veiligstellen van de locatie2 (fase 1a en 1b) en ont-
manteling en sanering (fase 2) zoals omschreven in
de turn-key overeenkomst. Het ‘veiligstellen’ moet 
ervoor zorgen dat de BRZO-status kan vervallen en 
de beheerlasten van ca. € 0,8 miljoen per maand 
worden gereduceerd. Het budget voor deze eerste fase3

komt deels beschikbaar uit de failliete Thermphos- 
boedel door de curatoren en deels van IenW.

Voorafgaand aan de opdrachtverlening aan DS voor 
het uitvoeren van fases 1a, 1b en 2 is er een begroting 
gemaakt van de opgave door een expertgroep. Deze 
raming komt neer op ruim € 70 miljoen voor de 
totale saneringsopgave (fase 1a, 1b, 2 en fase 3 in 
vraagspecificatie 0 – Scopedocument BAFO).
Aangezien dergelijke middelen niet beschikbaar 
zijn, wordt ervoor gekozen de scope van de opgave
aan te passen aan het beschikbare budget. Dit 
budget bedraagt zo’n € 35 miljoen, waarmee tevens 
beheerkosten en eventuele meerkosten gedekt 

BEVINDINGEN:
TKO- EN TRANSITIEFASE

HOOFDSTUK 3

Van veel onduidelijkheden en veel discussies 
naar een doordachte aanpak. 
In de komende drie hoofdstukken bespreken we de bevindingen uit deze evaluatie aan de hand van de 

projectfases. We onderscheiden drie thema’s: ‘Inzicht in aard en omvang van de opgave’, ‘Organisatie, 

samenwerking, besluitvorming en aansturing’ en ‘Wet- en regelgeving, vergunningverlening en samen-

werking met VTH-instanties’. Als TKO-fase beschouwen wij de periode tussen ondertekening van de 

TKO op 10.10.2014 tot de (gedeeltelijke) ontbinding van de TKO op 17.3.2017. Hierna vond een korte 

transitieperiode plaats van 18.3.2017 tot 1.12.2017 als voorbereiding op de SOK-fase. Gezien de hierin 

uitgevoerde activiteiten behandelen wij deze periode ook in dit hoofdstuk.

(10.10.2014 t/m 1.12.2017)
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SLOOP VAN DE VOEDINGSBUNKERS VOOR HET OVENHUIS.
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moeten worden. Fase 1a, 1b en aangepaste fase 2 
van de opgave wordt uiteindelijk door middel van 
aanbesteding gegund aan Decontamination Services 
voor de aanneemsom van € 21,5 miljoen. Fase 3 en
een deel van fase 2 worden dus buiten de scope 
gehouden van de TKO.

Al vroeg signaleren de toezichthoudende partijen 
(ZSP en PZ) dat de governancestructuur niet houd-
baar is en het budget voor het veiligstellen ontoe-
reikend. Er is onduidelijkheid of de kosten van het 
meerwerk binnen de TKO of hierbuiten vallen. Op 
deze signalen wordt niet geacteerd. Daarnaast zijn 
er tussen 2012 en 2014 beslissingen genomen door 
de aangestelde curatoren die eventueel (technisch) 
onvoorziene gevolgen hebben gehad voor de om-
vang en de kosten van het veiligstellen en saneren 
van de locatie. Hierover verschillen de meningen in 
dit onderzoek.

Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn het 
stilzetten van de installaties zonder deze leeg te 
draaien (met het oog op een doorstart) en de ver-
koop van essentiële technische onderdelen van de 
fabrieken. Er is hoop dat de herontwikkeling en de 
uitgifte van gronden een nieuwe financiële impuls 
kunnen bewerkstelligen waarvan delen kunnen 
worden aangewend voor fase 2 van de sanering. 
Deze impuls blijft uit door het niet vorderen van de 
saneringsopgave.

Hoewel ZSP en PZ meer inzicht krijgen in de om-
vang van de opgave, blijft er onduidelijkheid over 
eventuele aanvullende beschikbare middelen en 
ieders verantwoordelijkheden. Er is veel discussie 
geweest wanneer de taak van DS zou stoppen en 
wanneer de taak van ZSP zou beginnen.

Hieruit blijkt dat de TKO onvoldoende duidelijk is 
uitgewerkt met betrekking tot de verantwoordelijk-
heden die de partijen hadden in de opgezette struc-
tuur én de definitie van het projectresultaat. Een 

deel van het budget voor de sanering is opgegaan 
aan alle juridische strijd tussen de partijen, hetgeen 
niet veel opheldering heeft gebracht.

De opleverdatum van 6 mei 2016 voor het ‘veilig-
stellen’ van het Thermphos-terrein is niet behaald 
omdat onvoorzien aanzienlijke delen van de 
installatie moeten worden gesloopt. Hiermee is de 
totale omvang van de opgave, met de kennis van nu, 
onderschat in zowel benodigde inzet als benodigde 
financiële middelen. PZ en ZSP worden het niet 
eens over aanvullende middelen.

Er ontstaat een verschil van inzicht tussen VCB 
en DS over de uit te voeren werkzaamheden en 
de overeenkomst met DS wordt op 17 maart 2017 
ontbonden. Na het afscheid van DS wijzigt de rol 
van VCB van gedelegeerd opdrachtgever naar een 
operationele rol, verantwoordelijk voor het volbren-
gen van de sanering.

2 In de Overeenkomst
van 10 oktober 2014 
tussen PZ en ZSP
spreken partijen af 
‘…een zodanige sanering 
van het bedrijfsterrein
van Thermphos in Vlis-
singen te komen dat een 
toestand wordt bereikt 
die zo veilig mogelijk is 
en blijft voldoen aan de
toepasselijke bestuurs-
rechtelijke milieuvoor-
schriften’. (Artikel 1.i)

3 € 35 miljoen van de 
curatoren + eventuele 
additionele bijdrage van 
€ 3 miljoen ministerie 
van IenW.
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Een lobby in Den Haag voor meer geld komt onvol-
doende op gang omdat PZ en ZSP geen eenduidige 
lijn trekken voor een integraal saneringsplan.

Het feit dat de problematiek lange tijd regionaal blijft,
maakte de oplossing financieel onoverkomelijk.

 Begin 2017 dient de PZ een schriftelijk verzoek 
in bij VCB voor het opstellen van een nieuw plan 
van aanpak (PvA) vóór 1 april 2017. In maart 2017 
komen de kosten voor de saneringsopgave goed in 
beeld door dit PvA opgesteld onder de toenmalige 
CEO van VCB. In dit PvA zijn voor de eerste maal 
de gefaseerde aanpak en de werkelijke kosten voor 
veiligstellen, complete sloop én sanering van het 
Thermphos-terrein uiteengezet. 

Eind 2016 wordt het Rijk opnieuw benaderd door 
de Provincie om een bijdrage aan de oplossing te 
leveren in plaats van een financiële bijdrage. Deze 
oplossing komt in de vorm van het rapport ‘Saneren 
doe je Samen’ die de Commissie Samsom in augustus 
2017 uitbrengt. Naar aanleiding van dit rapport wordt
het Rijk medefinancier en komt een volledige
oplossing van het probleem in beeld.

“Het hele project was één grote
verrassing.”

“Het keerpunt was het onderzoek van 
Samsom dat een oplossing bood waarbij 
de provincie, net als de andere partners, 
ook een derde van de kosten op zich 
nam en medeverantwoordelijk werd. 
Dit was in tegenstelling tot wat eerder 
uitgangspunt van beleid was, namelijk 
vasthouden aan de TKO. En daarmee 
politiek best lastig.  ”

“Het project was een Shakespeareaans 
drama. Aan het begin was er te weinig 
geld, te weinig kennis en planningen die 
telkens niet klopten. Hierdoor ga je
twijfelen aan alles.”

JO-ANNES DE BAT
GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEELAND, LID BESTUURLIJK OVERLEG
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Organisatie, samenwerking, besluitvorming 
en aansturing

Bij de sanering zijn in eerste instantie drie par-
tijen betrokken: PZ als bevoegd gezag voor de 
Omgevingsvergunningen, ANVS (in 2014 nog de 
Kernfysische Dienst) als bevoegd gezag voor de 
Kernenergiewet (met het ministerie van EZ als 
verantwoordelijke voor het beleid op het gebied 
van kernenergie) en ZSP als grondeigenaar. Vanaf 
begin 2013 trekken deze partijen (in wisselende 
intensiteit) samen op om de zaak in juiste banen te 
leiden. Na het mislukken van de doorstart kiest het 
ministerie EZ in 2014 hierin een andere positie. Het 
ministerie concludeert dat het juridisch geen rol 
heeft in de sanering en de sanering onder verant-
woordelijkheid van PZ valt. Hiermee wordt de sane-
ringsopgave regionaal belegd, hetgeen zorgt voor 
een financieel beperkende situatie voor ZSP en PZ.

De saneringsopgave wordt in de TKO-fase allereerst 
bemoeilijkt door de technische complexiteit van het 
project. Vanaf de start van de sanering in 2014 zijn 
er veel tijd en middelen in het technisch onderzoek 
gestoken. In expertsessies zijn verwerkingstechnie-
ken geïdentificeerd die daadwerkelijk zijn toegepast 
tot het einde van de sanering in 2020. Het is de visie 
van een aantal van de betrokken partijen dat de 
lange zoektocht naar een technisch goede oplossing 
voor de verwerking van het fosfor, het uiteindelij-
ke calcineringsproces, heeft bijgedragen aan het 
uitblijven van een goede bestuurlijke en financiële 
structuur voor de saneringsopgave in de TKO-fase. 
Ondanks een bestaande overeenkomst uit 2014 
tussen PZ en ZSP ontstaat er discussie over verde-
ling van de meerkosten welke leidt tot vergaande 
juridisering.

De onduidelijkheid omtrent (aanvullende) beschik-
bare middelen heeft implicaties voor zowel het 
bestuurlijke als het uitvoerende aspect van de sane-
ring. Het gebrek aan financiële slagkracht beperkt 

de uitvoeringsorganisatie om een goede organisatie 
op te bouwen. Het gebrek aan integraliteit en duide-
lijke kaders aan de opgave maakt het project slecht 
bestuurbaar en onbeheersbaar. De situatie maakt 
de sanering voor financierende partijen PZ en ZSP 
tot een welhaast onmogelijke opgave.

VCB rapporteerde op basis van ‘percentage of com-
pletion’ (POC) aan de financierende partijen (ZSP en 
PZ). Hierdoor ontstond bij de financiers een beter 
gevoel over de voortgang. In de aansturing van het 
project is tussen ZSP en PZ een blijvend verschil van 
inzicht ontstaan over de scope van het ‘fosforveilig’ 
maken en wie waar (financieel) verantwoordelijk 
voor is (onder druk van het beperkte budget voor de 
sanering). Het blijkt in de praktijk lastig toezicht-
houdende overheden uitspraken te laten doen over 
de definitie van ‘veiligstellen’ omdat de opgave zo 
uniek is. De meningen over het ‘fosforveilig’ maken 

“Lastig vond ik de onzekerheden die 
er waren en de verschillende schaak-
borden waar we op moesten acteren. 
Daarnaast was de structuur van de
organisatie van de sanering niet heel 
duidelijk. De belangen van betrokken 
partijen versus het belang van het pro-
ject liepen continu door elkaar heen.”

JO-ANNES DE BAT
GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEELAND, LID BESTUURLIJK OVERLEG
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zijn ná het opstellen van de TKO uit elkaar gaan lopen. 
Ook lopen discussies omtrent geleden schade 
wegens het onvoldoende uitvoeren van toezicht- en 
handhavingstaken door PZ, volgens ZSP. Dit belast 
de samenwerking tussen ZSP en PZ en beperkt de 
aansturing van VCB en indirect de aansturing van 
de uitvoeringsorganisatie DS. Mede hierdoor wordt 
in de periode 2014 - 2016 weinig voortgang geboekt 
in de saneringsopgave.
Het politiek beladen dossier Thermphos zorgt dat 
in de praktijk de RvC een meer beleidsbepalende rol 
dan een toezichthoudende rol neemt. In de periode 
tussen eind 2015 en 2016 heeft de RvC van VCB een 
(nog) sterkere aansturingsrol aangenomen door 
de kritieke fase waarin het project zich bevindt. 
Eind 2016 concluderen partijen dat de sanerings-
doelstellingen niet behaald worden met de huidige 
governancestructuur en wijze van financiering. De 
governancestructuur in de TKO-fase brengt bijvoor-

beeld het ZSP- lid van de RvC in een spagaat tussen 
projectbelangen en het belang van zijn moederorga-
nisatie. Van eens in de zes weken, komt de RvC we-
kelijks bij elkaar in die kritieke fase van eind 2016.
Een complicerende factor in de aansturing door PZ 
is de dubbele rol van de provincie. Zowel financier 
als vergunningverlener, met bijbehorende toezicht- 
en handhavingstaken. Deze rollen zorgen voor wrij-
ving binnen de governance van het project. Enkele 
geïnterviewden geven aan dat de provincie te dicht 
bij het project betrokken is. 

Wet- en regelgeving, vergunningverlening en 
samenwerking met VTH-instanties 

Een grote uitdaging is het passend krijgen van de 
vergunnings- en handhavingseisen op het ontman-
telingstraject. Het stilgelegde, failliete bedrijf moet 
aan dezelfde inrichtingsvergunningseisen blijven 
voldoen terwijl de eigenlijke productieprocessen 
niet meer uitgevoerd worden of gewijzigd zijn ten 
behoeve van de sanering. Deze gehanteerde vergun-
ningseisen, wet- en regelgeving passen niet bij het 
ontmantelen van een bedrijf waarbij de installatie 
uit elkaar wordt gehaald.

De samenwerking tussen uitvoeringsorganisatie en 
vergunningverlenende partijen (RUD, DCMR, ANVS 
en Veiligheidsregio Zeeland) verloopt stroef. Het 
ontbreekt aan vertrouwen en directe communicatie 
tussen de partijen, mede doordat VCB vergunning-
houder is, maar de afstemming met de VTH-instan-
ties door DS, de aannemende partij, verzorgd wordt. 
Er is een verschil van inzicht in het handhaven 
van vergunningseisen versus de praktijk van een 
‘calamiteitenorganisatie’. De RvC heeft gepoogd alle 
VTH-neuzen dezelfde richting op te krijgen, op zoek 
naar samenwerking. Dit blijkt lastig in een politiek 
beladen project dat onder een vergrootglas ligt van 
de media. VTH-instanties houden vast aan hun 
verantwoordelijkheid.

“Het is een leerzaam proces geweest 
voor alle betrokken partijen. Elkaars 
werelden leren kennen kostte tijd.
VCB moest leren om te gaan met een
overheid die om verantwoording
vraagt en wij moesten leren duidelijk 
te maken dat onze wereld één is van
verantwoording afleggen.”

JEAN-PAUL DE MAAT
MINISTERIE IenW, LID AMBTELIJKE VOORBEREIDINGSGROEP
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EN DE WINTERFABRIEK RECHTS VANUIT EEN GESLOOPTE TANK UIT DE NATUURFABRIEK.
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Deze situatie is al in de loop van de jaren ontstaan. 
Al in 2008 is vanuit de PZ een regieteam opgericht 
om de milieuproblematiek bij Thermphos te adres-
seren. Dit team adviseert GS en werkt samen met 
een ‘kernteam’ vanuit de provincie om het toezicht, 
de handhaving en vergunningverlening te orga-
niseren. Dit team heeft geen integraal mandaat, 
de juridische context voor een dergelijke sanering 
ontbreekt en een overkoepelend orgaan om de 
regelgeving in banen te leiden, ontbreekt. Het lukt 
onvoldoende om met alle diensten de vergunningen 
goed te coördineren.

“Pas als er geld is, is de druk er af.”

“Het kabinet liep op z’n einde. Je wilt geen probleemdossier achterlaten voor 
jouw opvolger dus wilde Jeroen Dijsselbloem (2012-2017 Minister van Financiën) 
de financiering voor de sanering op orde hebben en gaf Diederik Samsom de 
opdracht om het op te lossen. De financiële vraag was een ingewikkelde.
Het feit dat Samsom ook de landelijke overheid aansprak om mee te betalen 
en ook verantwoordelijkheid te dragen voor de sanering, heeft enorm geholpen.” 

JEAN-PAUL DE MAAT, MINISTERIE IenW, LID AMBTELIJKE VOORBEREIDINGSGROEP

DEMONTAGE VAN EEN OVENDEKSEL
IN HET OVENHUIS.
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Met betrekking tot vergunningverlening en hand-
having is er spanning binnen de PZ. Deze spanning 
ontstaat omtrent de twee petten die zij op heeft ten 
tijde van de saneringsopgave (van zowel financier 
als handhaver) en komt in beeld bij het eventueel 
opleggen van LOD’s. Om deze situatie van dubbele 
petten en de mogelijk hierbij te ontstane spanningen 
voor te zijn, is in het college van Gedeputeerde 
Staten sprake van functiescheiding voor de porte-
feuilles financiën enerzijds en vergunningverlening 
en handhaving anderzijds. Dit geldt ook voor het 
project Thermphos.

In 2014 start de dialoog tussen de ANVS (in 2014 
nog de Kernfysische Dienst) en de uitvoeringsor-

ganisatie VCB om een totale ontmantelingsver-
gunning vanuit de Kernenergiewet te realiseren. 
De ANVS heeft als voorwaarde voor deze vergun-
ning gesteld dat er een totaalbeeld van de opgave 
moest zijn en dat financiële dekking hiervoor zeker 
gesteld is. Deze vergunning is in de TKO-fase niet 
verstrekt omdat een volledig beeld van de sane-
ringsopgave ontbrak én de financiële capaciteit 
voor een integrale aanpak ontbrak.

In de transitiefase van maart 2017 tot december 
2017 wordt de basis gelegd voor het Coördinatie-
team Vergunningen en de integrale aanpak voor 
de vergunning en handhavende instanties in het 
rapport van de Commissie Samsom.

ALLE FABRIEKEN NOG IN BEDRIJF IN 2012.
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Inzicht in aard en omvang van de opgave

Het is de visie van de betrokken partijen dat het succes 
van de SOK-fase in grote mate te danken is aan het 
aantrekken van de juiste personen, die kennis van 
zaken hebben opgedaan in de moeilijke periode in 
2016. Het is voor partijen met verschillende én over-
eenkomende belangen binnen de saneringsopgave 
in het kader van de samenwerking enorm belang-
rijk om elkaars context te kennen.

Hier heeft de moeilijke periode in 2016 - 2017 ook 
een rol gespeeld. Ten tijde van de SOK-fase zijn de 
betrokken partijen goed op de hoogte van ieders 
belang en verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor 
wederzijds begrip. Ook de samenstelling van de 
Stuurgroep en het BO heeft positief bijgedragen 
aan het begrip van de politieke sensitiviteit van het 
project.

Het dossier Thermphos vormt in de voorgenomen 
fusie tussen ZSP en het Havenbedrijf Gent een kritiek 
dossier. De waarde van het terrein en de kosten van 
de sanering zijn een essentieel risico.
Ondertekening van de Financiële overeenkomst 
Sanering Thermphos in december 2017 en van de 
SOK, (officieel ondertekend april 2018, maar in de 
basis al gereed in 2017) waren een voorwaarde om de 
fusie met Havenbedrijf Gent tot stand te laten komen. 
De deadline van de fusie dwong iedereen in een 
gezamenlijke rol om mee te gaan nadenken over re-
gelgeving, sanering en veiligheid. Het sluiten van de 
SOK gaf duidelijkheid over de kostenverdeling. Deze 
fusie zette in eerste instantie druk op de sanerings-
opgave. Afspraken over kosten en risicoverdeling 
moeten duidelijk zijn. Vervolgens is door de fusie de 
saneringsopgave juist versneld. De dreiging van het 
mislopen van de fusie heeft druk gezet op het rond-
komen van de Financiële overeenkomst en de SOK.

BEVINDINGEN:
SOK-FASE

HOOFDSTUK 4

De partijen vinden elkaar en voeren samen uit

In deze fase is veel meer sprake van projectmatig werken en wordt de sanering zelfs binnen budget

en eerder dan het afgesproken tijdpad afgerond. 

4 Weliswaar start de SOK-fase formeel pas na ondertekening van de SOK in april 2018, 
maar feitelijk is de organisatie per 1.12.2017 al (grotendeels) ingericht volgens deze SOK. 
Dit blijkt o.a. uit de rapportage van VCB over de periode december 2017 t/m januari 2018.

1.12.20174 t/m 31.12.2020
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Organisatie, samenwerking, besluitvorming 
en aansturing

In de SOK is de sturing en verantwoording vastge-
legd onder andere voor de Stuurgroep, het Bestuur-
lijk Overleg, maandrapportages en kwartaalrappor-
tages. De AVG bereidt besluiten voor de Stuurgroep 
voor. De AVG heeft zelf geen mandaat voor beslis-
singen. Ook zijn er geen verslagen van de bijeen-
komsten van de AVG. De besluiten die de AVG heeft 
voorbereid, zijn terug te vinden in de verslaglegging 
van de Stuurgroep.
Het project kende in de SOK-fase een duidelijke 
escalatieladder. Besluiten waar de Stuurgroep niet 
uitkomt, worden opgeschaald naar het Bestuurlijk 
Overleg (hetgeen overigens nooit nodig is gebleken).

De discussie omtrent ‘staatssteun’ is duidelijk 
belegd in de SOK (artikel 22) om aan te geven dat er 
zicht is op een mogelijk staatssteun-vraagstuk. Er 
is getoetst of de door de sanering vrijgekomen gron-
den niet substantieel in waarde zijn gestegen door 
de investering van het Rijk.

Bij de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg 
zijn altijd de leden van de Stuurgroep aanwezig. Het 
Bestuurlijk Overleg kon zich beperken tot jaarlijk-
se bijeenkomsten, mede doordat er een gedegen 
rapport lag met daarin een onderschreven plan van 
aanpak en de hieruit volgende duidelijke afspraken 
vastgelegd in de SOK tussen de partijen. Daarnaast 
bereidde de AVG de besluiten van de Stuurgroep en 
het BO voor.

In de SOK staat beschreven dat VCB moet zorgen 
voor tijdige aanvraag van de revisievergunning voor 
de sanering in de periode dat het terrein fosforveilig 
is. Met instemming van de Stuurgroep is dit niet 
gedaan, aangezien men overeenkwam dat er geen 
aanleiding en meerwaarde voor deze vergunning 
bleek te zijn.

In de SOK-fase is er één scopewijziging geweest 
en zijn er twee ‘bijbestellingen derden’ gedaan. 
Deze wijzingen zijn doorlopen volgens het proces 
beschreven in de SOK.

De aansturing van de uitvoeringsorganisatie door 
de Stuurgroep en BO beperkte zich tot sturing op 
tijd, scope, geld en risicofactoren. Dit gebeurt door 
middel van het beoordelen en bevragen van de 
kwartaalrapportages van VCB. Op basis hiervan in-
formeren Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten. 
Er is niet inhoudelijk aangestuurd op de wijze van 
uitvoering van de sanering. Dergelijke aansturing 
vraagt specialistische kennis welke voldoende 
aanwezig was binnen de uitvoeringsorganisatie. 
Daarnaast stelt de uitvoerende organisatie VCB 
zich open op in het delen van informatie naar AVG, 

“Ik ben verrast door het engagement 
van ex-medewerkers die terugkwamen 
en medewerkers van Thermphos die 
aan boord bleven. Ik trof mensen aan 
die in de rouw waren. In feite werkten zij 
mee aan het einde van de fabriek waar-
door zij werkloos werden. Zonder hun 
aanwezige kennis van de afbouw van de 
fabriek en sanering tot en met het einde 
van de fabriek, was het niet gelukt.”

DAAN SCHALCK
CEO NORTH SEA PORT, LID BESTUURLIJK OVERLEG
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Stuurgroep en BO, waarmee de toezichthoudende 
partijen voldoende input voor de aansturing op tijd, 
scope en geld hebben.

De Stuurgroep wordt in de start van de SOK-fase 
geïnformeerd via maandrapportages en via kwar-
taalrapportages volgens de afspraken in de SOK. Al 
begin 2018 wordt op basis van de voortgang van het 
project geconstateerd dat rapporteren per kwartaal 
voldoende is voor de Stuurgroep. Deze aangepaste 
werkwijze is niet aangepast in de SOK zelf, maar 
wel geaccordeerd door de SG. Dit tekent ook het 
gegroeide vertrouwen in de uitvoeringsorganisatie.
Het BO heeft gezorgd voor de juiste kadering richting 
de uitvoeringsorganisatie. De overheid hecht belang 
aan kwalitatief juiste verantwoording. Het BO heeft 
dit belang door middel van de opgezette structuur 
in de SOK goed kunnen overbrengen aan VCB. 

VCB heeft zich hierdoor toegelegd op het openlijk 
verstrekken van informatie met betrekking tot tijd, 
scope en geld, dat de aansturing ten goede komt.

Wet- en regelgeving, vergunningverlening en 
samenwerking met VTH-instanties

Het rapport-Samsom geeft aan dat er behoefte is 
aan een eenduidige en op maat gesneden revisie-
vergunning/ontmantelingsvergunning voor de 

“We wilden meer gevoel hebben bij 
en grip hebben op de voortgang. In de 
verslagen van VCB stond vooral hoeveel 
geld er was uitgegeven en minder over 
wat daarvoor was gedaan. Wij wilden 
weten wat voor voortgang er werd
gemaakt. Toen in de rapportages
de ‘percentage of completion’ (POC) werd 
opgenomen, kregen we een beter gevoel 
over de voortgang. Er ontstond meer 
vertrouwen. De POC hadden we eerder 
moeten introduceren in het proces.”

JEAN-PAUL DE MAAT
MINISTERIE IenW, LID AMBTELIJKE VOORBEREIDINGSGROEP
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“In de tijd dat ik bemiddelaar was, waren er discussies over de factor geld. 
Korte tijd nadat ik CEO van VCB werd, is in juni Diederik Samsom aangesteld 
en werd in september duidelijk dat het geld er kwam. Toen de energie op de 
uitvoering kwam te liggen, hebben we het project uiteindelijk zonder claims 
kunnen maken en binnen budget en op tijd opgeleverd. Dat is gelukt omdat we 
een goed team hebben verzameld en iedereen aan boord is gebleven.”

“Ik heb wakker gelegen van de veiligheidsrisico’s. Je neemt hooi op je vork zoals 
je nog nooit eerder op je vork hebt gehad. Ik heb hopen zand, grond en stenen 
spontaan zien ontbranden. Fosfor is een pyrofore stof die spontaan ontbrandt 
aan de lucht. Dat brandt en rookt verschrikkelijk.”

“In de fase van de turnkey overeenkomst was het uitgangspunt ‘hier is de sleu-
tel aannemer, ik ben weg.’ Met de kennis van toen wisten we niet wat we aan 
zouden treffen. De combinatie van fosfor, asbest en radioactiviteit was uniek. 
Een dergelijk project met zulke risico’s op de markt zetten kan niet. Je moet als 
overheid regie nemen. Het zijn opdrachtgeversrisico’s.”

“Er was een criminal lack of information.”

DINRO HOBBEL, CEO VAN CITTERS BEHEER, SOK-FASE
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sanering van het gehele complex. Uiteindelijk bleek 
één overkoepelende vergunning niet noodzake-
lijk te zijn. Daarnaast heeft het feit dat VCB in de 
SOK-fase zowel regisserende partij is als vergun-
ninghouder, gezorgd voor een meer gestroomlijnde 
communicatie tussen de partijen.

Het coördineren van de vergunningen tussen de 
VTH-instanties is werkbaar gebleken. Het CTV 
heeft hier invulling aan gegeven met als primaire 
rol het omgaan met situaties waar regelgeving te-
genstrijdig blijkt en hier een oplossing voor vinden. 
Het CTV heeft geen doorzettingsmacht of mandaat.
De beeldvorming omtrent ‘tegenstrijdige regelge-
ving’ is ontstaan doordat uitvoeringsorganisatie 
VCB constateert dat er verschillende vergunnings-
regimes van kracht zijn bij de saneringsopgave. Er 
is gebleken dat vergunningseisen en de wetgeving 
omtrent arbeidsomstandigheden onder één noemer 
werden geplaatst, hetgeen niet juist is. De omge-
vingsdienst toetst op basis van vergunningverle-
ning. De wet- en regelgeving van de arbeidsomstan-
dighedenwet wordt getoetst aan de wet door ISZW, 

welke niet vergunt. De ISZW kan als inspectie meer 
eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid 
in aanvulling op wat er in de vergunning wordt 
geëist. Daarnaast biedt de arbeidsomstandighe-
denwet ruimte aan de handhavers om per geval 
onder voorwaarden van veilig werken situationeel 
de beste werkwijze te kiezen. De andere werkwijze 
moet onderbouwd zijn en getoetst op veiligheid om 
te kunnen worden toegepast.

De Stuurgroep zoekt naar mogelijkheden om de 
vergunningsregimes en arbeidsomstandigheden-
wet integraal te benaderen. Een integrale benade-
ring is essentieel wanneer veiligheidswetgeving, 
wetgeving omtrent nucleair afval en wetgeving 
omtrent zware ongevallen samen komt. Er is één 
concrete situatie aan de orde geweest bij de sa-
nering van fosforleidingen waarin tegenstrijdige 
regelgeving speelde. De regelgeving op het gebied 
van fosforsanering en asbestsanering waren niet 
verenigbaar op onder meer het gebied van af-
scherming van de omgeving. Het CTV heeft VCB 
gevraagd in zulke situaties met een voorstel voor de 
aanpak te komen. Met een procesrol voor het CTV is 
het voorstel van VCB door de VTH-instanties beoor-
deeld en is een afweging gedaan wat het grootste 
gevaar vormt. Met deze afweging is een dreigende 
impasse en stagnatie voorkomen.

De vergunning vanuit de Kernenergiewet, uit-
gegeven door de ANVS, is in april 2018 vigerend 
geworden doordat de sanering integraal werd 
aangepakt en er voldoende financiële dekking was. 
De tussenkomst van het Rijk heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de vergunningenproblematiek op 
het project.

Het formele proces voor deze vergunning heeft
gelopen van december 2017 tot april 2018. De
ANVS is in staat toezicht te houden en te hand-
haven dankzij een systeem van kennisgeving en 
informeren door VCB. 
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TKO-fase

Er is overeengekomen dat PZ het onderdeel
‘fosforveilig’ maken van de sanering bekostigt.
Er is tussen PZ en ZSP echter een blijvend verschil 
van mening ontstaan over de interpretatie van 
de situatie ‘fosforveilig’ maken plus bijbehoren-
de werkzaamheden. Dit leidt tot vertraging en 
verdere discussie over wie de schade (en oplo-
pende kosten) had kunnen beperken. Het bud-
get blijkt snel ontoereikend. De naam turn- key 
overeenkomst geeft ten onrechte het beeld dat de 
opdrachtnemer (DS) de opgave kan overzien en 
beheerst kan uitvoeren zonder aansturing door 
de opdrachtgever (VCB).

De spanning tussen de financiers zet zich door in de 
RvC van VCB, die buiten de toezichthoudende rol 
stapt en operationele sturing geeft. Al deze omstan-
digheden houden in dat de overheden en directie 
van VCB in deze fase voor een welhaast onmogelijke 
opgave hebben gestaan.

SOK-fase

Er is sprake van een heldere saneringsopgave, 
die voldoende gefinancierd is en projectmatig 
aangepakt wordt. De governance is passend en 
beschreven in de SOK. Financiers/opdrachtgevers 
werken op basis van de SOK onderling en met de 

BEVINDINGEN:
reflectie

HOOFDSTUK 5

De sleutel waarmee de deur naar goede
samenwerking is geopend 

Het meest in het oog springt het enorme verschil tussen de fasen TKO en SOK. Zij verschillen op vele 

punten: organisatie, samenwerking en besluitvorming tussen betrokken overheden, de aard van de 

opgave, de wijze waarop de opgave contractueel is geregeld en de wijze waarop de uitvoering wordt 

aangestuurd.
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ONDERDELEN BESMET MET RADIOACTIVITEIT EN FOSFORRESTEN WERDEN
MET HOGEDRUKREINIGING VERWIJDERD, VOORDAT ZE ALS SCHROOT KONDEN WORDEN AFGEVOERD.
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uitvoerings organisatie (VCB) goed samen. Met als 
gevolg: een sanering volgens plan en binnen budget 
en gestelde mijlpalen. Conflicten blijven uit en er 
zijn geen stevige bestuurlijke besluiten nodig.

Welke sleutels zijn na de woelige TKO-fase gevonden 
en hebben de deur geopend tot de glad verlopende 
SOK-fase? Daartoe werken we de situaties in de twee 
fases eerst nader uit en geven die duiding. Daarbij
beginnen we bewust niet met de organisatie, 
samen werking en besluitvorming bij de overheden, 
maar bij de aard van de opgave waar de partijen 
voor hebben gestaan.

“Na het rouwproces van een fabriek 
die failliet gaat, mensen die geen 
werkgever meer hebben en twee 
grote industrieën die verdwijnen, 
ligt er nu een groot gesaneerd
terrein met nieuwe mogelijkheden.
Het is net als de cyclus van het 
leven: je gaat door een diep dal en 
dan komen er nieuwe kansen.
Voor ons zijn dat investeringen op 
het terrein waarmee we welvaart 
uit het gebied kunnen halen.”

DAAN SCHALCK
CEO NORTH SEA PORT, LID BESTUURLIJK OVERLEG
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Thema TKO-fase SOK-fase

De opgave De opgave is nog niet duidelijk afgebakend. 
De eindsituatie (fosforveilig maken) is 
onvoldoende eenduidig vast te stellen. Een 
deel van de (technische) processen moet 
nog worden (uit)ontwikkeld. Daarom is de 
omvang van fase 1 in tijd en geld nog niet 
voldoende precies te bepalen.

Op basis van de ervaringen en ontwikkelingen 
in de saneringsprocessen in de TKO-fase 
is in maart 2017 een gedetailleerd plan 
van aanpak opgesteld, waarin de opga-
ve is onderscheiden in onderdelen, de 
daarvoor vereiste vergunningen, planning, 
organisatie, kostenraming, risicoanalyse en 
risicoreservering.

Conclusie Omdat de opgave nog niet voldoende 
afgebakend was en bepaalde sanerings-
processen nog uitontwikkeld worden, kon 
de opgave maar beperkt nauwkeurig
geraamd worden en niet projectmatig 
worden aangepakt.

Gesteld kan worden dat de opgave
(totale sanering) nu goed in beeld was en 
projectmatig aangepakt kon worden.

Het budget De scope voor fase 1a, 1b en fase 2 van de 
sanering is aangepast aan het beschikbare 
budget, namelijk het deel van de beschik-
bare middelen uit de failliete boedel.

Het nieuwe budget is bepaald op basis van 
geactualiseerde ramingen van kosten en 
opbrengsten. Tevens is een regeling getrof-
fen voor aanvulling van dit budget door de 
drie financiers.

Conclusie Meerwerk (en dus kostenoverschrijding) 
was te voorzien, niet alleen vanwege het 
aanpassen van de scope aan het beschikba-
re budget, maar ook vanwege de aard van 
opgave (bij saneringen is meerwerk eerder 
regel dan uitzondering).

Het budget past bij de opgave en is robuust 
door de regeling voor eventuele aanvulling.

Het contract Een turn-key overeenkomst gaat ervan uit 
dat de opdrachtnemer het werk zelfstan-
dig kan uitvoeren en geen inhoudelijke 
aansturing van de opdrachtgever nodig 
heeft. DS is zelfstandig en (opdrachtgever) 
VCB (en de financiers) staan op afstand. 
Alle risico’s van het werk worden belegd bij 
de opdrachtnemer, terwijl deze risico’s niet 
voldoende in kaart zijn.

De SOK omvat tevens de opdracht aan VCB 
op basis van het plan van aanpak uit 2017. 
De rol van VCB is gewijzigd ten opzichte van 
de TKO-fase. VCB is nu de facto regisseur 
van de sanering.

De situatie in de TKO-fase en SOK-fase vergeleken
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Thema TKO-fase SOK-fase

Conclusie Gezien de aard van de opgave zal een turn-
key overeenkomst niet of niet volledig naar 
de bedoeling van de opzet functioneren. De 
contractvorm is niet passend op het werk.

Deze overeenkomst (SOK) is gebaseerd op 
ervaringen uit de TKO-fase en geschikt voor 
realisatie van de resterende opgave.

Organisatie, samenwerking, 
besluitvorming, aansturing
uitvoerings- organisatie

VCB is vergunninghouder en opdrachtgever 
aan hoofdaannemer DS. Door de TKO is 
aansturing van DS op afstand. 
PZ en ZSP zijn de twee financiers en sturen 
VCB aan via hun bestuurders in de RvC.

VCB is conform SOK verantwoordelijk 
voor het realiseren van het project. Deze 
rol wordt operationeel ingevuld als ter 
zake kundige regisseur waarbij VCB tevens 
vergunninghouder is. Het Rijk, PZ en ZSP 
zijn de drie financiers. In de SOK is de go-
vernance geregeld met een Stuurgroep en 
Bestuurlijk Overleg. Er is geen rol voor de 
RvC benoemd. De AVG is informeel.

Conclusie De overheden sturen het project op het 
hoogste niveau aan via hun lid in de RvC 
van VCB. Buiten de directie van VCB is dit 
het enige besluitvormende orgaan. 
De politieke verantwoordelijkheid voor het 
project ligt primair bij het college van GS.

De overheden sturen het project op het 
hoogste niveau aan via het BO. Hier ligt 
ook de politieke verantwoordelijkheid. 
De operationele aansturing gaat via de 
Stuurgroep.

Samenwerking met 
VTH-organisaties

Er is geen vigerende vergunning van de 
ANVS voor de totale ontmanteling door een 
gebrek aan een totaalbeeld van de opgave 
en onvoldoende financiële middelen. Mede 
hierdoor is er onvoldoende vertrouwen bij 
VTH- instanties voor een pragmatische
oplossing. Door het niet projectmatig kunnen
werken in deze fase is er een grote admini-
stratieve last met betrekking tot de ver-  
gunningaanvraag en toezichthoudende taken.

Er is een Coördinatie Team Vergunningen
ingesteld dat namens de overheden 
afstemming heeft met de VTH-instanties 
en in geval van potentieel conflicterende 
vergunningsvoorwaarden/wetgeving met 
de VTH-instanties tot een oplossing komt. 
Aan de budgettaire voorwaarde van de 
vergunning door ANVS is voldaan.

Conclusie Er is onvoldoende vertrouwen tussen 
uitvoeringsorganisatie en VTH- instanties 
waardoor laatstgenoemden geen ruimte 
hebben om mee te bewegen in de com-
plexe saneringsopgave.

VTH-instanties worden betrokken in het 
project en voelen voldoende steun en ver-
trouwen voor samenwerking. Het beschik-
baar komen van voldoende financiering 
en het totaalbeeld van de opgave zijn hier 
voorwaarden voor gebleken.
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DE ZOUTVERLADING ALS GERAAMTE, WAS ONDERDEEL VAN DE ZOUTFABRIEK. IN DEZE FABRIEK WERD VROEGER FOSFOR UIT 
DE FOSFORFABRIEK VERWERKT TOT FOSFATEN, EEN BELANGRIJKE GRONDSTOF VOOR O.A. VOEDINGSMIDDELEN.
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Drie thema`s

We onderscheiden drie thema’s in de conclusies:
A.  Inzicht in aard en omvang van de opgave.
B.  Organisatie, samenwerking, besluitvorming en 

aansturing (tussen overheden onderling en met 
de uitvoeringsorganisatie).

C.  Wet- en regelgeving, vergunningverlening en 
samenwerking met VTH-instanties.

Met de kennis van nu, het gehele verloop van de 
sanering overziend, trekt het evaluatieteam de 
volgende conclusies.

A. Inzicht in aard en omvang van de opgave

1.  De omvang en complexiteit van de sanerings-
opgave zorgen in het begin in brede kring voor 
onduidelijkheid. Zowel over hoe de werkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd (onduidelijk-
heid over wat men aan zou treffen), als over de 
benodigde omvang van de beheerorganisatie en 
de omvang van het projectbudget. De oorzaak 
hiervan is gelegen in de uniciteit van de opgave, 
waarbij de combinatie van technische, juridi-
sche, financiële en handhavingsvraagstukken 
uitermate complex is gebleken. Een dergelijke 
sanering heeft nooit eerder ter wereld plaatsge-
vonden. 
 
 

CONCLUSIES
HOOFDSTUK 6

Transitieperiode bepalend geweest voor succes 

De hoofdvragen in deze evaluatie gaan over de organisatie, samenwerking tussen de partijen en de 

besluitvorming en aansturing van de uitvoeringsorganisatie. Deze factoren blijken sterk context-

afhankelijk en kunnen niet los gezien worden van de situatie waarin PZ en ZSP terechtgekomen

waren na het faillissement en het in de loop van de tijd toenemende inzicht in de aard en omvang 

van de opgave. Pas in de transitieperiode tussen de twee fases (TKO en SOK) hebben PZ en ZSP,

samen met het Rijk, een situatie kunnen creëren om voldoende greep op de opgave te krijgen.
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DE ZUURFABRIEK MET DE VOOR DE SANERING GEBOUWDE FOSFORSLIKVERBRANDING.
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HET LEEGRUIMEN VAN EEN VAN DE FOSFOROVENS.
RODE FOSFOR IS HIER ZICHTBAAR TEGEN DE STALEN BUITENWAND VAN DE OVEN.
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De meerkosten van de sanering komen te liggen 
bij PZ en ZSP; PZ als vergunningverlener en 
verantwoordelijke voor de veiligheid buiten het 
terrein en ZSP als grondeigenaar. Dat de aan-
vullende financiering van de saneringsopgave 
bij deze partijen kwam te liggen, had als oor-
zaak dat er na het faillissement van Thermphos 
volstrekt onvoldoende budget beschikbaar was 
voor de sanering en er een tijdsdruk op de opgave 
lag wegens de hoge beheerkosten.

2.  Het ontbreken van een draaiboek “Uitgebruik-
name en ontmanteling” (of iets vergelijkbaars) 
betekent dat er veel tijd nodig is geweest (feite-
lijk de gehele TKO-fase) om goed zicht te krijgen 
op de werkelijke omvang van de saneringsop-
gave en de meest geschikte aanpak daarvoor. 
Het ontwikkelen van de juiste aanpak van de 
sanering was een grote opgave.

3.  Of in de periode tussen surseance van betaling 
en start van de TKO-fase (dus voorafgaand aan 
de periode waarop de evaluatie is gericht) besluiten 
zijn genomen, die uiteindelijk hebben geleid tot 
hogere kosten, is niet met voldoende zekerheid 
vastgesteld.

4.  De scope met betrekking tot het resultaat is vol-
doende beschreven. Echter wat dit voor de om-
vang van de werkzaamheden betekent die nodig 
zijn om het daadwerkelijke resultaat te bereiken, 
blijft onvoldoende duidelijk bij de aanvang van 
de werkzaamheden in de TKO-fase. Desondanks 
is de sanering (fase 1 en 2) aanbesteed als project 
met een turn-key overeenkomst. Dit wekt ten 
onrechte de indruk dat opdrachtnemer de sane-
ring voor een vaste prijs kan realiseren. 
Uit de hoogte van de raming van de expert- 
groep (€ 65 miljoen) wordt geconcludeerd dat 
het budget (€ 35 miljoen) ontoereikend is om de 
sanering volledig uit te voeren. 
 

De scope van het werk wordt vervolgens aange-
past aan het beschikbare budget (vraagspecifi-
catie 0 – Scopedocument BAFO). Terwijl het bij 
saneringen, vanwege grotere onzekerheden dan 
bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, eerder 
regel dan uitzondering is dat deze niet volledig 
uitgevoerd kunnen worden zonder meerwerk.

5.  Met de kennis van nu is te zien dat in de TKO- 
fase de provincie, ZSP en de directie van VCB 
voor een welhaast onmogelijke opgave hebben 
gestaan. Niet alleen bleek de opdrachtnemer de 
opgave (zoals verwacht kon worden) niet binnen 
budget te kunnen realiseren, maar ook niet 
binnen de opleverdatum.

6.  Te lang is er hoop gebleven dat de sanering door 
PZ en ZSP kon worden gefinancierd. De opgave 
bleef regionaal omdat een beroep op het Rijk 
en de EU geen resultaat had. De leden van de 
RvC namens PZ en ZSP zijn er niet in geslaagd 
om aanvullend budget beschikbaar te maken. 
Ondanks een bestaande overeenkomst uit 2014 
tussen PZ en ZSP ontstaat discussie over verde-
ling van de meerkosten die leidt tot vergaande 
juridisering van het samenwerkingsproces. Pas 
eind 2016 is er met succes een beroep gedaan op 
het Rijk om een bijdrage te leveren aan de oplos-
sing welke in juni 2017 leidt tot in aanstellen van 
de Commissie Samsom.

7.  Bij de start van de SOK-fase waren het inzicht in 
de aard en omvang van de opgave, het beschik-
bare budget en de aanvullende afspraken wel 
voldoende om de sanering in beginsel project-
matig en kosteneffectief aan te pakken, mede 
door gedetailleerde beschrijvingen in het PvA 
uit 2017. De uitvoeringsorganisatie VCB ope-
reert in deze fase echter ook niet risicodragend, 
omdat de risico’s nog niet voldoende duidelijk 
waren om geheel af te prijzen.
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OPBLAZEN VAN HET OVENHUIS.
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B.  Organisatie, samenwerking, besluitvorming 
en aansturing

8.  De grote verschillen tussen de twee fases laten 
zien dat de kwaliteit van de organisatie, samen-
werking, besluitvorming en aansturing sterk 
contextafhankelijk is. Als overheden niet de 
juiste randvoorwaarden bieden om een opgave 
te kunnen realiseren, heeft dat grote nadelige 
gevolgen, zowel voor de onderlinge samenwer-
king en besluitvorming als voor de samenwer-
king met en aansturing van de uitvoerders.

9.  De wijze waarop de sanering in de SOK-fase is 
verlopen, is in alle opzichten succesvol geweest. 
De organisatie en de samenwerking tussen 
overheden en besluitvorming hebben goed 
gefunctioneerd. Het project is binnen budget 
en eindmijlpaal succesvol afgerond. VCB heeft 
de sanering projectmatig beheerst en tot een 
goed einde gebracht. De aansturing van de 
uitvoeringsorganisatie is gericht geweest op de 
bewaking van de kaders van scope, tijd en geld 
en niet onnodig op de inhoudelijk aanpak van 
de sanering. De inhoudelijke aansturing heeft 
plaatsgevonden door VCB, die de daarvoor beno-
digde competenties in huis heeft gehaald.

10.  Het succesvolle verloop van de SOK-fase werd 
mogelijk gemaakt omdat alle noodzakelijke 
randvoorwaarden voor een projectmatige aan-
pak aan het begin van deze fase waren vervuld. 
Het ontbreken van deze randvoorwaarden (zie 
conclusie 4) in de TKO-fase is oorzaak geweest 
van de diverse crises in deze fase.

11.  In de overgangsfase tussen (gedeeltelijke) ont-
binding van de TKO op 17.3.2017 en december 
2017 zijn in hoog tempo de belangrijkste ontbre-
kende randvoorwaarden vervuld, waardoor het 
project van 2018 tot en met 2020 succesvol kan 
worden voortgezet en afgerond. De belangrijkste 

tot dan toe ontbrekende randvoorwaarden zijn 
naar de mening van het evaluatieteam: 
a.  Een heldere scope en gedegen plan van aan-

pak (totstandkoming in maart 2017).
 b.  Een bij de resterende opgave passend bud-

get. Na het onderzoek van de Commissie 
onderzoek sanering Thermphos (augustus 
2017), en de daardoor ontstane financiële 
betrokkenheid van het Rijk, kwam er zicht 
op aanvullend budget (dit is uiteindelijk in 
december 2017 bekrachtigd in de Financiële 
overeenkomst Thermphos). Hierdoor is te-
vens aan de door de ANVS gestelde vergun-
ningsvoorwaarde van een budget voldaan.

 c.  Een bij de opgave passende governance 
(organisatie, samenwerking en rolverdeling) 
beschreven in de SOK (getekend april 2018). 
In de TKO-fase ontbreekt een passende 
governance vanwege de belangentegenstel-
ling waarin VCB zowel vergunninghouder 
en toezichthouder is voor het beheer van de 
BRZO-taken.

 d.  Een nieuw ingerichte uitvoeringsorganisatie 
VCB met grotere slagkracht door uitbouw 
van capaciteit, goede competenties en de mo-
gelijkheid om opnieuw delen van het werk 
aan te besteden, opgebouwd tussen juli en 
december 2017.

12.  Al vanaf de start van de SOK-fase heeft de 
organisatie veel tijd en aandacht besteed aan 
de samenwerking tussen partijen en effectieve 
interne- en externe communicatie. De informele 
bijeenkomsten die werden georganiseerd met 
betrokken partijen hebben bijgedragen aan een 
betere samenwerking. Het openstellen van het 
terrein voor omwonenden, de opzet van een 
informatieve project website, het live-streamen 
van werkzaamheden op het project en de vlogs 
omtrent de technische uitvoering zijn voorbeel-
den van open communicatie rondom de opgave. 
Deze open communicatie is het project, dat altijd 
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onder een vergrootglas heeft gelegen, ten goede 
gekomen.

C.  Wet- en regelgeving, vergunningverlening en 
samenwerking met VTH-instanties

13.  De geïnterviewden kijken verschillend aan tegen 
de vraag of er daadwerkelijk tegenstrijdige wet- 
en regelgeving of vergunningsvoorwaarden 
bestaan en zo ja, hoe vaak dat voorkomt. Er is 
in ieder geval soms verschil van inzicht geweest 
over de invulling omtrent het kunnen voldoen 
aan vergunningseisen en de wetgeving omtrent 
arbeidsomstandigheden. Zeker is dat de uitvoe-
ringsorganisatie van de sanering het voldoen 
aan alle wet- en regelgeving en vergunnings-
voorwaarden in de praktijk als lastig ervaren 
heeft.

14.  Wet- en regelgeving is per gevaarlijke stof 
afzonderlijk beschreven. De VTH-instanties zijn 
gehouden deze te handhaven. In gevallen van 
vermeende tegenstrijdigheid in regelgeving 
voor arbeidsomstandigheden (zoals in de situa-
tie sanering fosforleiding met asbestpakkingen 

waarbij de afzonderlijke regelgeving voor om-
gang met fosfor en met asbest toegepast moet 
worden) hebben gespecialiseerde handhavers 
de ruimte om onder de randvoorwaarde “veilig 
werken” akkoord te gaan met een werkwijze en 
bijbehorende persoonlijke beschermingsmidde-
len. Het gaat hierbij niet om afwijken of inter-
preteren van de wet- en regelgeving, maar om 
gebruikmaken van de ruimte die deze wet- en 
regelgeving biedt. Dergelijke situaties komen in 
de praktijk regelmatig voor.

15.  Het vraagstuk, geschetst in de vorige conclusie 
kan niet worden opgelost met een overkoepe-
lende vergunning, aangezien daarnaast ook 
voldaan moet blijven worden aan vigerende 
wet- en regelgeving én handhaving. Daarnaast is 
toezicht en handhaving belegd bij afzonderlijke 
instanties, die elk op een eigen gebied toezicht 
houden en handhaven. De in de interviews vaak 
aangehaalde casus van werkruimte die open 
moet zijn bij fosfor behandeling en gesloten bij 
asbestbehandeling, is in overleg met ISZW binnen 
de kaders van de Arbeidsomstandigheden wet 
opgelost.

16.  Vergunningverlening en handhaving is in de 
meeste gevallen een zaak tussen de uitvoerings-
organisatie en VTH-instanties. Gerichte samen-
werking tussen opdrachtgevende partijen en 
VTH-instanties kan een extra bijdrage geven aan 
informatievoorziening en snelheid van afhan-
deling van dilemma’s, zo laat de inzet van een 
Regieteam en een Coördinatieteam Vergunningen 
zien. 
 
Het gaat daarbij niet om het maken van inhou-
delijke keuzes (dat is en blijft het primaat van 
de toezichthouders), maar om een bijdrage aan 
het proces waarin deze keuzes gemaakt worden. 
De VTH-instanties behouden nadrukkelijk hun 
eigenstandige positie en verantwoordelijkheid.
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 1.  In hoeverre hebben de organisatie van en 
samenwerking tussen de twee betrokken 
overheden en ZSP aan effectieve besluitvor-
ming over het project bijgedragen?

a.  In de TKO-fase is de besluitvorming negatief 
beïnvloed door het ontoereikende budget en 
verschillen van inzicht tussen PZ en ZSP over de 
verdeling van de meerkosten. Er blijft discussie 
over aan welke fase bepaalde kosten toebehoren 
en welke partij hiervoor verantwoordelijk is.

b.  De meest effectieve (effectvolle) besluitvor-
ming over het project heeft plaatsgevonden in 
de overgangsperiode tussen de TKO-fase en de 
SOK- fase. In deze periode hebben de betrokken 
partijen de afspraken gemaakt en besluiten 

genomen die zijn vastgelegd in de financiële 
overeenkomst en SOK. Hiermee zijn de nog ont-
brekende noodzakelijk randvoorwaarden ver-
vuld. De resterende opgave in de SOK-fase kon 
zo succesvol worden uitgevoerd en afgerond.

c.  In de SOK-fase hebben het Rijk, PZ en NSP geen 
moeilijke besluiten behoeven te nemen, aan-
gezien VCB erin slaagde het project binnen de 
randvoorwaarden en de afspraken binnen de 
SOK tot een goed einde te brengen.

2.  Hoe heeft het proces van besluitvorming 
plaatsgevonden?

a.  Besluitvorming (over het project door de 

DE 7 HOOFDVRAGEN 
BEANTWOORD

HOOFDSTUK 7

Samenwerking, aansturing en besluitvorming tegen 
het licht gehouden 

Centraal in deze evaluatie heeft deze vraag gestaan: “Welke lessen kunnen we trekken uit het verloop 

van het project?”. Dit hoofdstuk geeft de gevonden antwoorden weer, aan de hand van de zeven

geformuleerde onderzoeksvragen.
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DE VAL VAN DE SODASILO.
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HET SCHEIDEN VAN BETON EN STAAL.
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betrokken partijen) werd in de TKO-fase sterk 
bemoeilijkt doordat de verschillende belangen 
van PZ en ZSP niet bij elkaar worden gebracht. 
Het bestuurlijk overleg was niet apart georgani-
seerd, maar vond feitelijk plaats binnen de RvC 
van VCB. De directie van VCB informeerde de 
RvC direct ten behoeve van besluitvorming. De 
spanning tussen PZ en ZSP omtrent hun ver-
schillende belangen kwam in de RvC tot uiting.

b.  In de SOK-fase heeft de besluitvorming conform 
de afspraken plaatsgevonden. Aangezien de 
SOK-fase voorspoedig verlopen is, is de in de SOK 
beschreven governance nooit nodig gebleken.

3.  In hoeverre hebben de betrokken overheden 
de uitvoeringsorganisatie effectief aangestuurd?

Het evaluatieteam heeft effectieve aansturing (van 
VCB) onderscheiden in drie elementen, te weten:
a.  Het bewaken of de uitvoering plaatsvindt binnen 

de overeengekomen kaders (van scope, tijd en 
budget).

b.  Het zo nodig wijzigen van de kaders om weer te 
kunnen voldoen aan de doelen van het project. 
Dit omvat bijvoorbeeld het voorzien in extra 
middelen om de opgave tot een goed eind te 
brengen.

c.  Het niet inhoudelijk aansturen van de aanpak 
van de sanering. Inhoudelijke aansturing van 
een uitvoeringsorganisatie die tevens opdracht-
nemer is, is ongewenst. Dit is het domein van 
de opdrachtnemer en zij hebben hierin zelf de 
meeste deskundigheid.

Ad a: het bewaken of de uitvoering plaatsvond 
binnen de kaders heeft zowel in de TKO- als in de 
SOK-fase plaatsgevonden, zij het dat in de TKO-fase 
nog onvoldoende inzicht en geen overeenstemming
bestond over de werkelijke omvang van de werk-
zaamheden met betrekking tot de scope van de 
sanering (bijvoorbeeld de situatie dat voor het 

veiligstellen ook de fosforleidingen gesloopt moe-
ten worden), hetgeen de aansturing ernstig heeft 
belemmerd. Met ‘veiligstellen’ wordt bedoeld een 
situatie waarin het terrein geen risico’s vormt voor 
de omgeving.

Ad b: het waar nodig wijzigen van de kaders is in de 
TKO-fase onvoldoende gelukt. De betrokken partijen 
(PZ en ZSP) bleken niet in staat voldoende financiële 
middelen bijeen te brengen om de sanering te vol-
tooien. In de SOK-fase is het niet nodig geweest om 
de kaders te wijzigen. Zou dit ten aanzien van extra 
financiële middelen nodig zijn geweest, dan was 
daarvoor reeds een verdeling tussen de overheden 
overeengekomen in de SOK. Het is aannemelijk dat 
deze regeling in dat geval ook zo zou zijn toegepast 
totdat de financiële draagkracht van de regionale 
overheden opnieuw zou zijn bereikt.

Ad c: het niet inhoudelijk aansturen van de aanpak 
van de sanering. Zowel in de TKO- als in de SOK- fase 
is uitvoerder VCB niet inhoudelijk aangestuurd 
op de aanpak van de sanering. Daarbij hoort wel 
een kanttekening. In de TKO-fase zijn bestuurders 
van PZ en ZSP tevens commissaris van VCB. In 
welke hoedanigheid deze bestuurders beslissingen 
hebben genomen die de aanpak van de sanering 
hebben geraakt, is niet goed vast te stellen. Wel 
is duidelijk dat de RvC verder is gegaan dan haar 
toezichthoudende rol en invloed heeft uitgeoefend 
op beslissingen die tot het domein van de directie 
van VCB behoren.

4.  Welke impact hebben de wijze van besluit-
vorming en aansturing gehad op de aanpak 
en uitvoering van de saneringsoperatie?

a.  In de TKO-fase is de sanering primair gericht 
geweest op het (fosfor) veiligstellen van het 
terrein. In de SOK-fase ging het om volledige 
sanering van het terrein.
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b.  De wijze van besluitvorming en aansturing is op 
een informele manier gewijzigd in de periode 
tussen het gedeeltelijk ontbinden van de TKO en 
de ondertekening van de SOK. Ook de positio-
nering, organisatie en aanpak door VCB wordt 
in de overgangsperiode geheel gewijzigd en 
afgestemd op de nieuwe scope van volledige 
sanering op basis van het plan van aanpak. 
Desondanks kan geconcludeerd worden dat juist 
in de overgangsperiode besluitvorming heeft 
plaatsgevonden die een zeer positieve impact 
heeft gehad op de aanpak van de sanerings-
operatie en deze saneringsoperatie voor het 
eerst echt mogelijk heeft gemaakt.

c.  De besluitvorming en aansturing heeft zich niet 
gericht op inhoudelijke uitvoeringskeuzes door 
de uitvoeringsorganisatie, hetgeen in de toege-
paste constructie als positief is ervaren.

5.  Hoe heeft Van Citters Beheer de wijze van 
aansturing in de dagelijkse praktijk ervaren?

a.  Aangezien VCB in de TKO-fase door de RvC is 
aangestuurd en in de SOK-fase door de SG en 
het BO (en niet of niet zichtbaar door de RvC), 
beantwoordt het evaluatieteam deze vraag 
vanuit het perspectief van de directie van VCB. 
Deze directie bestond in de TKO-fase uit een 
bestuurder en een operationeel directeur. In de 
SOK-fase bestond de directie uit een driehoofdig 
directieteam.

b.  In de TKO-fase ontstaat het verschil van mening 
binnen de RvC over wat onder ‘fosforveilig’ 
stellen wordt verstaan en welke werkzaamheden 
hiervoor noodzakelijk zijn. De RvC treedt buiten 
haar toezichthoudende rol en geeft sturing aan 
besluiten die primair bij de directie van VCB 
liggen. De relatie tussen RvC en directie van VCB 
staat onder druk, zeker omdat de bestuurder van 
VCB ook in het management van ZSP zit.
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c.  In de SOK-fase heeft de directie van VCB ervaren 
dat de Stuurgroep en het BO sturen op (c.q. 
beoordelen op) het voldoen aan de kaders van 
scope, tijd en kosten. Zij hebben geen inhoude-
lijke aansturing van de saneringsoperatie door 
de overheden ervaren.

6.  Hoe is de samenwerking met de vergunning-
verlenende en handhavende (VTH) instanties 
verlopen?

a.  De samenwerking tussen de overheden en VCB 
en de VTH-instanties is er een geweest van 
informeren en afstemmen. Deze afstemming 
heeft met name plaatsgevonden tussen VCB en 
de VTH-instanties. Al is de organisatorische 
inbedding verschillend (provinciaal (bv. RUD), 
regionaal (bv. DCMR) of landelijk (bv. ANVS)), de 
VTH-instanties hebben elk een eigenstandige 
positie.

b.  In de TKO-fase is de samenwerking tussen 
partijen bemoeilijkt door het gebrek aan per-
spectief in de opgave waardoor VTH-instanties 
geen ruimte voelden om mee te bewegen in de 
complexe opgave.

c.  Tijdens de SOK-fase is de inzet van een regie-
team of Coördinatie Team Vergunningen vooral 
gericht geweest op informatie-uitwisseling 
en verheldering en begrip voor de rol van elke 
partij. Het CTV heeft namens de overheden het 
proces van besluitvorming bij de VTH-instanties 
begeleid in de casus sanering fosforleidingen 
waar ook asbest in de pakkingen zat. De samen-
werking is verbeterd doordat VTH-instanties 
voldoende steun en vertrouwen voor samenwer-
king ervaren, mede door het betrokken raken 
van het Rijk. Essentieel was hierbij dat het CTV 
nadrukkelijk geen bevoegdheden overnam en/
of doorzettingsmacht kreeg. De bevoegdheden 
bleven bij de inspecties.

7.  Welk effect heeft deze samenwerking met de 
VTH-instanties gehad op de besluitvorming 
en aansturing van het project?

Het effect van de samenwerking met de VTH-in-
stanties komt niet tot uiting in de besluitvorming 
en aansturing (door de overheden) van het project. 
De VTH-instanties hebben een eigenstandige 
positie. De taakuitoefening door de VTH-instan-
ties heeft geen effect gehad op de besluitvorming 
en aansturing van het project (via de uitvoerings-
organisatie).

Wel heeft deze samenwerking mogelijk effect gehad 
op het verkrijgen van overeenstemming bij de 
VTH-instanties over de door VCB voorgestelde aan-
pak. Als er effect geweest is, betreft dit versnelling 
van het proces, maar niet de inhoudelijke uitkomst.
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Inspiratie 
Dit hoofdstuk beschrijft de lessen van het project 
die organisaties inspiratie kunnen bieden bij toe-
komstige omvangrijke samenwerkingstrajecten.

Wij delen de lessen in volgens de bekende drie thema’s 
van onze bevindingen:
A. Inzicht in aard en omvang van de opgave.
B.  Organisatie, samenwerking, besluitvorming en 

aansturing tussen de overheden onderling en 
met de uitvoeringsorganisatie.

C.  Wet- en regelgeving, vergunningverlening en 
samenwerking met de VTH-instanties.

A. Inzicht in aard en omvang van de opgave
1.   Houd bij complexe saneringsopgaven de fase 

van budgettekort en crisismanagement zo kort 
mogelijk en realiseer je dat in deze fase nog 
niet over een project kan worden gesproken. 
Onderzoek of voor de BRZO-ondernemingen 
specifieke wet- en regelgeving kan worden 
opgesteld (analoog aan het financiële arrange-
ment in de KEW5) die tot resultaat hebben dat 
bij een faillissement: 
•  Financiële middelen beschikbaar zijn voor 

ontmanteling van de installatie en voor 
grondsaneringen;

LESSEN VOOR DE
TOEKOMST

HOOFDSTUK 8

Pak een opgave pas projectmatig aan als het geen
expeditie meer is

De sanering van het voormalig Thermphos-terrein was een uniek en complex project. Nog nooit

werd een fosforfabriek gesaneerd op de wijze waarop provincie Zeeland, North Sea Port en het Rijk

dit hebben gedaan. Het is een realistische verwachting dat in de nabije toekomst opnieuw saneringen 

aan de orde zijn na faillissement van een BRZO- onderneming.

5 Dit arrangement houdt in dat het wenselijk is vergunninghouders van kerncentrales in 
de operationele fase te verplichten financiële zekerheid te stellen voor de kosten die zijn 
verbonden aan de buitengebruikstelling en ontmanteling van een kerncentrale.



          H1  |  Het project          69

NATRIUMTRIPOLYFOSFAATWAGONS MET DE FABRIEKEN IN VOL BEDRIJF OP DE ACHTERGROND.
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“Ik ben er trots op dat wij onze klassieke rol hebben durven loslaten.
Dat gedurende het proces iedereen zijn woord heeft gehouden. Dat ondanks 
de eerste moeizame vergaderingen we het toch vijf jaar lang met elkaar
hebben volgehouden en het project hebben gerealiseerd. Iedereen had zijn 
eigen rol voordat er een akkoord was. Wij moesten saneren, de provincie 
moest veiligstellen en het Rijk levert de vergunning vanuit haar traditionele 
rol. Iedereen is in een gezamenlijke rol gestapt om mee te gaan nadenken over 
regelgeving, saneren en veiligheid. Als je in je eigen rol blijft zitten, wordt het 
project alleen maar duurder en duurder. In een gezamenlijke rol stappen moet 
je zo vroeg mogelijk doen. Hiervoor heb je een ‘burning platform’ nodig.
In ons geval was dat de deadline van de fusie met de haven van Gent.”

DAAN SCHALCK, CEO NORTH SEA PORT, LID BESTUURLIJK OVERLEG

“Bij de ovendeksels kwam alles bij elkaar: er was fosfor, asbest en
radio activiteit. We hadden de werkzaamheden opgeknipt. Het nadeel
hiervan is dat er iemand moet zijn die het totaaloverzicht houdt.
Als je een dergelijk project opknipt in delen, is niemand verantwoordelijk
voor het eindproduct.”

DINRO HOBBEL, CEO VAN CITTERS BEHEER, SOK-FASE
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 •  Een actueel draaiboek “Uitgebruikname en 
ontmanteling” beschikbaar is, waarmee tijd-
verlies en onjuiste besluiten worden beperkt;

 •  Duidelijk is welke organisatie verantwoorde-
lijk is om de sanering uit te laten voeren en 
in staat is deze sanering te bekostigen. 

Zolang deze punten niet in regelgeving is gevat, 
heeft het Rijk naar onze mening de verantwoorde-
lijkheid om, zoals bij Thermphos is gebeurd, uit de 
algemene middelen financieel bij te springen
wanneer de saneringskosten na een faillissement
de draagkracht van de regio te boven gaan.

2.  Een te laag budget leidt tot grotere inefficiëntie 
en daarmee vergroting van de omvang van het 
financieel tekort. Zorg bij de aanbesteding voor 
evenwicht tussen het beschikbare budget en de 
raming van de opgave. Wees realistisch in het 
verkleinen van de scope. En zorg, als je knipt 
in fases, dat de saneringsopgave wel integraal 
wordt opgepakt.

3.  Voor een gegadigde (in een aanbesteding) moet 
het mogelijk zijn een realistische aanbieding op 
te stellen om het gehele werk projectmatig te 
realiseren. Een te lage inschrijving -aangepast 
aan het beschikbare budget- is een voorbode 
voor problemen met de aannemer en kosten-
stijgingen. Voorkom afhankelijkheid van een 
onrealistisch lage inschrijving, die doorgaans 
bedoeld is om “binnen te komen” en daarna 
marge te maken met onvermijdelijk meerwerk. 
 
Als er nog geen realistische vaste inschrijfsom 
mogelijk is, maak dan een gedegen afweging 
tussen doorzetten van de aanbesteding met een 
contract tegen een vaste prijs en de mogelijkheid 
om een contractvorm te kiezen, waarbij in regie 
wordt gewerkt tot het moment dat het resteren-
de werk tegen een vaste prijs aangeboden kan 
worden. Bij doorzetten is de kans groot dat het 

project geen project is, maar een expeditie: er is 
wel een doel en een budget, maar onzekerheid 
of met dat budget het doel bereikt zal worden. 
Hiervoor zou een contractvorm waarin de 
opdrachtgevers en de uitvoerder samen werken 
aan het ontwerp geschikt zijn.

B. Organisatie, samenwerking, besluitvorming 
en aansturing

4.  Een project met bijpassende organisatie, gover-
nance en samenwerking wordt pas mogelijk 
indien de partijen tijdig hebben voorzien in de 
randvoorwaarden voor projectmatig werken. 
Zorg hiervoor. (Een top tien van randvoorwaar-
den hiervoor is te vinden in Bijlage 1). Deze rand-
voorwaarden houden minimaal in: 

“Met de kennis van nu zou ik er in het 
begin voor zorgen dat in de directie van 
de opdrachtnemende partij iemand zit 
met kennis van de overheid. Daarnaast 
heb je iemand nodig die de werelden 
van de marktpartij en overheid met 
elkaar verbindt.”

JEAN-PAUL DE MAAT
MINISTERIE IenW, LID AMBTELIJKE VOORBEREIDINGSGROEP
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•  Een heldere scope6 bij start aanbesteding 
(eventueel kan een onderdeel van het werk in 
regie/nacalculatie worden uitgevoerd).

 • Een realistische planning.
 • Een bij de opgave passend budget.
 •  Een bij de opgave passende governance met 

duidelijke afspraken over de structuur (orga-
nisatie, samenwerking, taak- en rolverdeling, 
mandaat, bevoegdheden etc.) en processen 
(besluitvorming en implementatie van be-
sluiten).

 •  Een eenduidige communicatiestrategie 
vanaf de start van het traject met duidelijke 
afspraken over wie waarover communiceert 
en een aanpak bestaande uit open, transpa-
rante en mensgerichte informatie.

5.  Ervaringen uit de SOK-fase laten zien dat een 
project uitstekend kan worden aangestuurd met 
ten minste een Stuurgroep of Bestuurlijk Overleg. 
(Geheel in lijn met de reguliere werkwijze van de 
provincie met betrekking tot een “groot project” 
en zoals beschreven in het Handboek Projecten 
(31 mei 2016, v2.1) en Kader grote projecten 
provincie Zeeland (27 juni 2016, v0.3)).

6.  Zie ‘samenwerking’ als een vast agendapunt bij 
de overleggen tussen de financiers onderling en 
tussen de financiers en de uitvoeringsorganisa-
tie. Maak tijd voor reflectie hierop. Investeer in 
de relatie, ook in tijden van een niet reguliere 
projectmanagementfase, zoals de TKO-fase. Dit 
zorgt ervoor dat je elkaar en elkaars belangen 
beter begrijpt, waardoor eerder naar oplossingen 
wordt gezocht dan wanneer partijen met de 
hakken in het zand staan. In de SOK-fase hebben 
partijen dit gedaan middels informele meetings, 
teamactiviteiten e.d. In de TKO-fase was hiervan 
geen sprake. De kans op miscommunicatie en 
onbegrip is dan groter.

7.  Evalueer de kwaliteit van de samenwerking op 
reguliere momenten, in ieder geval ten tijde van 
een faseovergang. Betrek hierin aspecten die 
goed gaan en de probleempunten. Het detecte-
ren van “early warning signals” en daar proactief 
op handelen is essentieel in complexe projecten.

8.  Zodra er tekenen zijn van een patstelling of 
herhaling van zetten tussen partijen, heeft dit 
financiële consequenties. Wees waakzaam in 
situaties waarin betrokkenen verantwoorde-
lijkheden naar elkaar blijven schuiven. Benoem 
deze situatie en kom tot een oplossing (die komt 
niet vanzelf).

9.  De inzet van een SPV zoals VCB is geschikt voor 
een complexe (politiek gevoelige) opgave, mits 
deze voldoende geëquipeerd en gemandateerd 
is om de haar toebedeelde opgave met succes te 
realiseren. 
 
Maak gebruik van een dergelijke constructie om 
slagvaardig te kunnen zijn. De SOK-fase laat zien 
dat een goed doordachte inrichting en aanpak 
van een SPV hierbij zijn vruchten afwerpt. Voor 
een reguliere, politiek minder gevoelige opgave, 
waarvoor voldoende geschikte opdrachtnemers 

“Een volgende keer zou ik nog sneller 
in het water springen. Als je zaken wilt 
doen, moet je zo snel mogelijk een
deal sluiten.”

DAAN SCHALCK
CEO NORTH SEA PORT, LID BESTUURLIJK OVERLEG

6 Niet alleen de scope 
van het eindresultaat. 
De gegadigde moet 
hieruit de scope van de 
werkzaamheden kunnen 
bepalen om een reële 
aanbieding te kunnen 
doen.
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zijn, is een projectorganisatie namens de 
opdrachtgever - zonder aparte juridische status - 
de gebruikelijke vorm.

10.  Ga door met de open en transparante commu-
nicatiestrategie bij projecten. Meet daarbij op 
reguliere momenten de effectiviteit van de inge-
zette communicatiemiddelen om te beoordelen 
of hierin aanpassingen nodig zijn. Complexe 
projecten als Thermphos staan in de belang-
stelling van zowel politiek als publiek. Richt 
een degelijk omgevingsmanagementproces 
in en stem de communicatie-instrumenten af 
op de verschillende doelgroepen. Het is daar-
naast raadzaam om afspraken te maken over 
de verantwoordelijkheid van de verschillende 
communicatiedomeinen. De bouw- en publieks-
communicatie kan bij de uitvoeringsorganisatie 
belegd worden. De beleidscommunicatie kan 
vanuit politiek oogpunt beter bij de publieke 
(opdrachtgevende) organisaties belegd worden.

C. Wet- en regelgeving, vergunningverlening en 
samenwerking met VTH-instanties

11.  Indien de noodzakelijke vergunningen op een 
onderdeel conflicterende voorwaarden hebben 
met de wet Arbeidsomstandigheden, is aan-
vullende inzet van de opdrachtgever (samen-
werkende overheden) wenselijk, vanwege de 
betere entree op verschillende niveaus bij de 
VTH-organisaties. Ga door met de inzet van een 
Coördinatieteam Vergunningen (namens de 
opdrachtgevende overheden/partijen), dat bij 
ogenschijnlijk conflicterende vergunningsvoor-
waarden op managementniveau afstemt met de 
VTH-organisaties.

12.  Indien sprake is van conflicterende vergun-
ningsvoorwaarden en de wet Arbeidsomstan-
digheden, stel een voorstel voor een afwijkende 
uitvoeringsmethode op, laat deze goedkeuren 
door een geaccepteerde veiligheidsinstantie en 
leg het voor aan ISZW ter goedkeuring.

“Toen ik kwam was Thermphos een 
calamiteit waar het sentiment de dag 
regeerde. Als het een project is, heb je 
andere mensen nodig en kun je het
projectmatig aanpakken.”

DINRO HOBBEL, CEO VAN CITTERS BEHEER, SOK-FASE
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BIJLAGE 1 

Top tien randvoorwaarden voor projectmatig werken
Uit de vele beschikbare publicaties biedt deze lijst de belangrijkste tien randvoorwaarden om een opgave 
projectmatig en beheerst uit te kunnen voeren. Per opgave is toetsing, en waar nodig aanpassing en
verdieping van deze lijst, vereist.

1.  De scope van de opgave is helder, met een helder omschreven aanvangssituatie en 
eindresultaat en de fasen daartussen.

2.  De sturing en verantwoording is expliciet geregeld. De governance is uitgewerkt in lijn 
met bestaande verantwoordelijkheden van betrokken organisatie en leidinggevenden.

3.  De projectorganisatie kan tijdig opgezet worden en wordt bemenst door personen met 
de passende ervaring en competenties.

4.  De beheersing van processen en kwaliteit zijn geborgd en er wordt gewerkt conform 
een kwaliteitsmanagementsysteem. 

5.  De planning is realistisch en houdt rekening met onvoorziene situaties. De planning is 
gebaseerd op een gedegen plan van aanpak.

6.  Het beschikbare budget is voldoende en omvat een post onvoorzien waarvan de omvang 
in verhouding staat tot de onzekerheden.

7.  De onzekerheden (kansen en risico’s) zijn in kaart gebracht, met een analyse van oorza-
ken, gevolgen (tenminste in tijd, geld en organisatie), beheersmaatregelen en restrisi-
co’s.

8.  Er is een stakeholderanalyse gemaakt waaruit blijkt wie de stakeholders zijn, 
welk(e) belang(en) zij hebben, en op welke wijze zij worden betrokken.

9.  De interne en externe communicatie over het project is planmatig opgezet. 

10.  De overdracht naar de beheerder is tijdig geregeld. Indien van toepassing is een 
opleidingsprogramma voorzien.

74          Bijlage 1
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Overzicht geïnterviewden

BIJLAGE 2 

Nr. Functie Organisatie Naam
1 Leden Ambtelijke Voorbereidingsgroep

2014-2020
Provincie
Zeeland VCB
Ministerie IenW
North Sea Port

Loek Schipper
Leen van den Boogert 
Jean-Paul de Maat
Astrid van den Werff

2 Leden van de Stuurgroep Ministerie IenW
Provincie Zeeland
North Sea Port

Peter Torbijn
Luuk Prevaes
Peter van Parys

3 Leden Bestuurlijk Overleg Ministerie IenW
Provincie Zeeland
North Sea Port

Niet geïnterviewd
Jo-Annes de Bat
Daan Schalck

4 Voorzitter Commissie Onderzoek sanering Thermphos Diederik Samsom

5 Directie in de SOK-fase Van Citters Beheer B.V. Dinro Hobbel 
Dirk Vermaire
Leen van den Boogert

6 Directie in de TKO-fase Van Citters Beheer Dick Engelhard (VCB)

7 Raad van Commissarissen Provincie Zeeland
North Sea Port
Onafhankelijke

Jo-Annes de Bat
Jan Lagasse
Niet geïnterviewd

8 Interim-manager in de TKO-fase Van Citters Beheer B.V. Carl de Cock

9 Interim-manager in de TKO-fase Van Citters Beheer B.V. Ton Vrijdag

10 Interim-manager in de TKO-fase Van Citters Beheer B.V. Carel Braakman

11 Directeur/beleidsadviseur/ inspecteur
ver gunning verlenende en handhavende instanties

Autoriteit Nucleaire Veiligheid
en Stralingsbescherming (ANVS)

Bernd Keller
Yuri Franken

12 Voorzitter Regieteam

Lid Regieteam

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
DCMR Milieudienst Rijnmond Regieteam WABO

Ineke Jansen

Niels Damman

13 Jurist programma gevaarlijke stoffen
Beleidsadviseur

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(ISZW)

Robbert Plarina
Henk Koenders

14 Specialist industriële veiligheid Veiligheidsregio Zeeland Dan de Bruijn

15 Vertegenwoordiger Gemeente Vlissingen Wethouder Reijnierse 
Kees Luteijn
John van Rossum

16 Voorzitter Coördinatieteam Vergunningen Ministerie van IenW Jean-Paul de Maat
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Geraadpleegde documenten
Nr. Documentnaam Versienummer/referentie

1 Term Sheet overeenkomst Curatoren, provincie Zeeland en North Seaports 5 maart 2014

2 Term Sheet overeenkomst Curatoren, provincie Zeeland en North Seaports 5 maart 2014

3 Concept oprichtingsakte Van Citters Beheer B.V. 10 oktober 2014

4 Turn-key overeenkomst tussen de curatoren in het faillissement van Thermphos
International BV en Thermphos Holding BV en Decontamination Services BV voor de 
decommissioning, ontmanteling en sanering van delen van het Thermphos terrein

10 oktober 2014

5 Overeenkomst provincie Zeeland en N.V. Zeeland Seaports over aanwenden bijdrage
curatoren en de Staat voor het saneren van het bedrijfsterrein van Thermphos en
eventueel meerwerk voortvloeiend uit de aannemingsovereenkomst.

10 oktober 2014

6 Overeenkomst ZSP – provincie Zeeland, ondertekend 10 oktober 2014

7 Handboek Projecten en Programma’s provincie Zeeland 31 mei 2016, versie 2.1

8 Kader Grote Projecten 27 juni 2016, versie 0.3

9 Plan van Aanpak: Sanering voormalig Thermphos Terrein, VCB FINAL 31 maart 2017, V2.2

10 Samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos terrein DEFINITIEF 12 april 2018

11 Erratum en nadere toelichting Plan van Aanpak Sanering voormalig Thermphos 
Terrein

4 april 2017

12 Saneren doe je Samen: Onderzoek naar de sanering van het voormalige
Thermphos terrein

Augustus 2017

13 Financiële overeenkomst Sanering Thermphos 5 december 2017

14 Organigram plan van aanpak VCB 2.1 19 januari 2019

15 Maandrapportage Van Citters Beheer B.V. 1 december 2017 t/m 31 januari 2018 1 februari 2017, v2.0
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Nr. Documentnaam Versienummer/referentie

16 Kwartaalrapportages Van Citters Beheer B.V. 1 januari 2018 t/m 31 december 2020 •  17 april 2018, v3.0
•   13 juli 2018 aangevuld 

19 september 2018, v4.0
•  12 oktober 2018, v1.0
•  14 januari 2019, v3.0
•  17 april 2019, v1.0
•  23 september 2019, v5.0
•  14 oktober 2019, v3.0
•  10 januari 2020, v1.0
•  9 april 2020, v1.0
•  17 juli 2020, v3.0
•  23 oktober 2020, v3.0
•  7 januari 2020, v1.0

17 Diverse bestuurlijke stukken:
•  PS voorstel oktober 2016
•  PS voorstel extra middelen Thermphos terrein december 2016
•  PS voorstel extra middelen mei 2017
•  Thermphos voortgang ovk Samsom 20171127 ondertekend GS
•  PS voorstel implementatie advies Samsom
•  PS voorstel januari 2017
•  PS voorstel Thermphos 21 april 2017
•  Statenvoorstel Thermphos werken SOK def.

•  16015737, 18 oktober 2016
•  16020583, 16 december 2016
•  17010551, 17 mei 2017
•  17026494, 28 november 2017
•  17022020
•  16020583, 13 januari 2017
•  17008047, 21 april 2017
•  18007140, 13 maart 2018

18 Stuurgroep verslagen 2018 t/m 2020

19 Verslag Bestuurlijk Overleg 2019, 2020

20 Ontmanteling en sanering van delen van het Thermphos terrein,
vraagspecificatie 0 – Scopedocument BAFO, Definitief, VC8948-100

27 juni 2014
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Als eind 2012 fosforfabriek Thermphos in Vlissingen failliet gaat, blijven de betrokken partijen 

(provincie Zeeland en Zeeland Sea Port) achter met een sterk vervuild terrein. De sanering, die 

uniek in de wereld genoemd kan worden, komt moeilijk op gang maar wordt uiteindelijk met 

hulp van het Rijk tot een goed eind gebracht. In het voorjaar van 2021 wordt de gesaneerde 

grond opgeleverd en kan er terug worden gekeken op een omvangrijk en complex project dat 

desalniettemin binnen budget en ruim op tijd is afgerond.

Consultancybureau AT Osborne is gevraagd om een overall evaluatie uit te voeren op de aanpak 

van de sanering vanaf de start in oktober 2014 tot en met de oplevering, met de focus op de 

bestuurlijke aansturing, besluitvorming en samenwerking. De succesvolle aanpak kent veel 

leerpunten. Deze uitgave is samengesteld om die leerpunten in beeld te brengen en zo partijen 

te helpen in de toekomst mogelijke nieuwe omvangrijke samenwerkingstrajecten nog beter te 

kunnen uitvoeren.

Het verslag met de pakkende titel Expeditie Thermphos: van crisis naar beheerst uitgevoerde

sanering, brengt de lastige situaties in beeld en laat zien dat samenwerking de sleutel is tot succes.

Pau Lian Staal-Ong, Rudolf Rijkens en Laurens Lancee


