
  

Vraag 
Aan Gedeputeerde Staten 

  
Datum:  29 maart 2017 

Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake 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. 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde van de vergadering van Provinciale 
Staten, deel ik u mede dat de leden van Provinciale Staten Willem Bakx (50PLUS) en John 
Struijlaard (50PLUS) dd. 29 maart 2017 bij mij de volgende vragen hebben ingediend. 

  
Toelichting: 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. 
===========================================================================
==== 
Vragen: 

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? * 

2. Kunt u inzicht geven waarom u wil overgaan op een systeem van huurcontracten die 
maximaal 15 jaar gelden? 

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? 

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? 

5. Graag vernemen wij van de Gedeputeerde hoe die gewenste garantie ingevuld zal 
worden. 

*Bron: TV West 

Den Haag, 29 maart 2017. 

W.M. Bakx en J. Struijlaard, beiden 50PLUS 
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