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Onderwerp
Het voornemen van het College van Gedeputeerde Staten om
pomphouders, gevestigd op provinciegrond, meer te laten betalen
waardoor hogere prijzen aan de pomp verwacht worden

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De fractie van 50PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde Staten waarom
het college wil overstappen van het huidige systeem van vergunningen zonder
specifieke einddatum en waarvoor pomphouders een precariobelasting aan de
provincie betalen, naar een systeem van huurcontracten die maximaal 15 jaar gelden.
Na die 15 jaar zullen pomphouders een bod moeten doen en is het afwachten of ze op
de plek kunnen blijven.
1.

Klopt het bericht dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland als eerste
provincie wil overstappen van het huidige systeem van vergunningen zonder
specifieke einddatum naar een systeem van huurcontracten voor de 42 pomphouders
die gevestigd zijn op grond in eigendom van de provincie? 1
Het is juist dat de provincie Zuid-Holland wil overstappen van het huidige precario
systeem met vergunningen zonder specifieke einddatum naar een verhuursysteem
met een specifieke einddatum. De provincie Zuid-Holland is echter niet de eerste
provincie die deze overstap maakt. De provincie Noord-Holland hanteert namelijk al
circa vijf jaar een soortgelijk systeem. En ook de gemeente Rotterdam heeft een
vergelijkbaar systeem.

2.

Kunt u inzicht geven waarom u wil overgaan op een systeem van huurcontracten die
maximaal 15 jaar gelden?
Het huidige systeem is achterhaald en juridisch onduidelijk en dient daarom
gemoderniseerd te worden. In het bestaande systeem is het gebruik van het
provinciale eigendom gebaseerd op een privaatrechtelijke vergunning en de
vergoeding voor dit gebruik is geregeld via de provinciale precario verordening
(belasting) . Als men kijkt naar de aard, de omvang en het commerciële en private
karakter van veruit de meeste van de tankstations dan moet men concluderen dat in
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de bestaande situatie de privaatrechtelijke situatie niet adequaat is geregeld. Dit geldt
voor de provincie Zuid-Holland die streeft naar een modern en goed georganiseerd
vastgoed beheer maar eigenlijk ook voor de partijen die nu de locaties in gebruik
hebben. Door te moderniseren en het privaatrechtelijk gebruik te regelen via een
duidelijke huurovereenkomst in combinatie met een recht van opstal wordt zowel het
gebruik als de eigendomssituatie van de onder- en bovengrondse opstallen goed
geregeld. Dat geeft bestaande vergunninghouders meer rechtszekerheid.

3.

Brancheorganisaties vrezen dat huurcontracten voor maximaal 15 jaar zullen leiden
tot hogere brandstofprijzen voor de consument. Immers investeringen zullen binnen
15 jaar terugverdiend moeten worden en na 15 jaar is het door het biedingensysteem
afwachten of men op een plek kan blijven. Bent u het met de organisaties eens dat
een en ander zal leiden tot hogere prijzen aan de pomp?
Nee, naar verwachting komen er geen hogere prijzen aan de pomp door de invoering
van dit systeem. Hiervoor is een aantal argumenten. Ten eerste is nooit aangetoond
dat er een direct verband is tussen de huurprijs en prijzen aan de pomp. Zo blijkt dat
prijzen aan de pomp soms lager liggen in gemeenten waar een soortgelijk systematiek
wordt gehanteerd als die de provincie Zuid-Holland wil invoeren. Ten tweede is de
huurprijs een zeer klein onderdeel van de totale exploitatie waardoor een stijging voor
de vergoeding voor het gebruik van de grond zeer beperkte invloed heeft op de totale
exploitatie. En ten derde is een afschrijvingstermijn van 15 jaar zeer gebruikelijk en
marktconform.

4.

Voor ouderen die vaak een verminderde mobiliteit hebben en ook al geraakt worden
door allerlei stijgende bijdragen in de zorg , is de auto de mogelijkheid om niet in een
isolement te raken. Kunt u 50PLUS de garantie geven dat een eventuele
systeemwisseling niet tot hogere brandstofprijzen zal leiden?
De exploitanten beslissen uiteindelijk welke prijs aan de pomp wordt gehanteerd. De
provincie kan hiervoor geen garantie geven.

5.

Graag vernemen wij van de Gedeputeerde hoe die gewenste garantie ingevuld zal
worden.
Zie antwoord onder 4.

Den Haag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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