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1 .  Kennis te nemen van de Adviesnota 'Tankstations Gemeente Almere"; 
2. In te stemmen met de op basis van de Adviesnota "Tankstations Gemeente Almere" 

geformuleerde samenvatting en conclusies en derhalve als beleidsuitgangspunten op 
hoofdlijnen in te stemmen met: 

De uitgifte van alleen solitaire tankstationlocaties, en wel op huurbasis via een veiling 
per opbod; 
Het bij dit voorstel gevoegde spreidingskaartje voor benzineverkooppunten; 

3. De Adviesnota "Tankstations Gemeente Almere", de Samenvattingen en Conclusies van de 
Adviesnota B Z 0  Tankstations "Tankstations gemeente Almere" en deze GB-nota met 
daarin verwoord de beleidsuitgangspunten ter inzage te leggen en deze ter inzage legging 
bekend te maken via een publikatie. 

Bijlagen: 
1 .  Adviesnota B Z 0  Tankstations "Tankstations gemeente Almere", december 1999 
2. Samenvattingen en Conclusies Adviesnota BZ0 Tankstations "Tankstations gemeente 

Almere" 
(voy.ouwelijk): lopende zaken in verband met benzineverkoop. 3. 
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Gemeente Almere 

Aan : het coilege van Burgemeester & Wethouders 
Dienstlsteller : Grondbedrijf l R.W. Hemlerl I. Homringhausen 
Onderwerp : Uitgifte-beleid benzineverkooppunten 
Datum : 19 mei 2000 
Beleidsveld-productbegroting : Economische ZakenIGrondbedrijf 

Toelichting: 

h b k e m s t e ~ i n ~  l Aanleiding 

In de gemeente Almere zijn op meerdere locaties benzineverkooppunten gevestigd. Almere kent 
momenteel 12 benzineverkooppunten. Zeven ervan zijn indertijd ontwikkeld als onderdeel van een 
garagebedrijf. Vier benzineverkooppunten zijn als solitaire (stand-alone) verkooppunten gevestigd op 
een bedrijventerrein. De bouwgrond voor deze verkooppunten is in bijna alle gevallen verkocht tegen een 
grondprijs die gelijk was aan de normale prijs voor het desbetreffende bedijventerrein. Een uitzondering 
qua uitgifte is gemaakt voor het benzineverkooppunt gelegen aan de Hoge Ring. Hier is sprake van 
uitgifte, na tendering, op basis van huur, plus een aan de omzet gerelateerde afdracht per liter. 

Het eerstvolgende benzineverkooppunt dat te vergeven is, is de locatie Veluwsekant-Oost. Hiervoor 
hebben zich in de loop der tijd een redelijk groot aantal gegadigden aangemeld. Tevens zijn er diverse 
aanvragen ingediend voor een benzineverkooppunt als onderdeel van een garagebedrijf. Voorts staat een 
locatie voor brandstofverkoop gepland op Sallandsekant, die specifiek gericht is op het logistieke 
beroepsverkeer (diesel). Over deze laatste voorziening waarin tevens functies zijn opgenomen voor de 
specifieke doelgroep (truckwash e..d) bestaan al vergevorderde onderhandelingen met een gegadigde. 

Van een echt uitgiftebeleid was tot heden geen sprake. Teneinde meer marktconforme opbrengsten te 
genereren is het nodig dat de manier van toewijzing en uitgifte nader onder de loep wordt genomen. 
Gezien de concurrentieverhoudingen is ook eenduidigheid van beleid van belang. 

Om inzicht te kunnen verkrijgen in de markt voor motorbrandstoffen binnen de gemeente Almere en de 
perspectieven die binnen deze markt voor de komende tien jaar kunnen worden verwacht is bij het 
bureau B Z 0  Tankstations advies ingewonnen. Dit bureau is tevens adviseur van het ministerie van 
Economische Zaken met betrekking tot marktwerking, deregulering en wetgeving inzake het landelijke 
net van benzineverkooppunten langs de rijkswegen. Met het ingewonnen advies werd onder' andere 
beoogd dat de gemeente Almere zorg kan dragen voor een adequaat voorzieningenniveau 
(distributieplanologische overwegingen) en inzicht kan verkrijgen in de wijze waarop in de toekomst 
nieuwe tankstationiocaties kunnen worden uitgegeven. 

Het door B Z 0  Tankstations uitgebrachte advies omvat in hoofdlijnen: 
Een inleiding over de distributieketen van motorbrandstoffen 
Een scan van de Almeerse motorbrandstoffenmarkt. 

- Een inzicht in de landelijk gebruikelijke toewijzingsmethodieken 
Een concreet advies gericht op de Almeerse situatie. 

De samenvatting en conclusies uit het rapport van BZ0 Tankstations zijn evenals de Adviesnota 
"Tankstations gemeente Almere" als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
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Toelichtin2 op de voornestelde beslispunten 

Een van de belangrijke conclusies uit het rapport is, dat reeds nu markttuimte aanwezig wordt geacht 
voor mee a drie extra verkooppunten, terwijl in de periode tot 2010 er nog eens zes bij zouden kunnen 
komen. Een en ander laat zich vertalen in de omzet van de bestaande Almeerse verkooppunten' die in 
enkele gevallen naar schatting op het niveau liggen van een gemiddelde rijksweg-locatie. Vandaar dat 
wordt voorgesteld om tot de uitgifte van solitaire tankstationlocaties op huurbasis via een veiling per 
opbod te besluiten en met behulp van het spreidingskaartje de toekomstige locaties van 
benzineverkooppunten vast te stellen. 

- de uitgifte van solitaire tankstationlocaties op huurbasis via een veiling per opbod - 
Gelet op de "marktwaarde" van benzineverkooppunten en het algemeen gebruikelijke in den lande, 
wordt voorgesteld, om voortaan in Almere in principe alleen uit te gaan van separate uitgifte van 

l dergelijke locaties en wel op huurbasis van solitmMre verkooppunten. Een bescheiden tankshop (max 100 
i m2) en autowasstraat zijn hierbij toegestaan. 

Een huurperiode van 20 jaar lijkt daarbij een algemeen aanvaarde periode. Om een zo onpartijdig 
mogelijke toewijzing te krijgen wordt voorgesteld om de veilingmethode toe te passen waarbij in beginsel 
de plek wordt toegewezen aan de hoogst biedende. 

Duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen algemene benzineverkooppunten en specifieke, 
zoals bijv. verkooppunten voor bedrijfswagens en zgn. price fighters. Omtrent de (voor)selectie van 
gegadigden, alsmede de concreet te hanteren veilingmethodiek kan per geval een op de situatie 
toegesneden model worden gekozen. Ten aanzien van de price fighters wordt voorgesteld om in beginsel 

i geen onderscheid te maken tussen "merken" en "witte pompen" en uit te gaan van een vrije 
marktwerking. Dit laat onverlet dat in een sprecifieke situatie via voorselectie kan worden gekozen voor 

, veiling onder price fighters. 

Qua opbrengst kunnen drie componenten worden onderscheiden, t.w. een entrancefee, een jaarhjke huur 
en een afdracht per liter naar rato van verkoop. 
In zijn algemeenheid wordt voorgesteld om uit te gaan van de zogenaamde Engelse methode (per 
opbod) waarbij een bod wordt gedaan naar de jaarlijks te betalen huur, gekoppeld aan een vooraf 
vastgestelde afdracht naar rato van het aantal verkochte liters. Om ook de "kleinere" tegenstrevers een 
kans te geven zou kunnen worden afgezien van het vragen van een entrancefee. 
Overigens wordt aan de hoogste bieder wel de mogelijkheid geboden om de jaarlijkse huur contant te 
maken naar een betaling ineens. 

- Het spreidingskaartje hanteren als uitgangspunt voor vestigzong toekomstige 
benzineverkooppunten - 
Om mededingers in de gelegenheid te stellen hun bod goed te kunnen becijferen, is het noodzakelijk dat 
zo veel mogelijk inzicht wordt verschaft over de spreiding van toekomstige verkooppunten. Hiertoe is een 
spreidingskaartje opgesteld met huidige en "geplande" locaties. Hierbij is betrokken dat in het landelijk 
netwerk geen benzineverkooppunt is voorzien langs de rijkswegen rond Almere. De op de 
spreidingskaart aangegeven voorkeurslocaties liggen, op een enkele na, binnen de eigendoms- cq 
beheersgebieden van de gemeente Almere. 
Het rapport wijst erop dat qua consumenten-gedrag onderscheid kan worden gemaakt tussen een 
"behoefie-motief' (dagelijkse boodschappen) en een "ontspannings-motief' (sport, horeca, 
ontspanning). Hierbij zal de tijd die men wil en kan besteden aan de behoefte-consumptie in 
verhouding steeds minder worden. Goede bereikbaarheid en combinatie-bezoek worden dan steeds 
belangrijker. Aangezien uit consumenten-onderzoek blijkt dat het tanken meer en meer als verlengstuk 
van het behoefte-motief wordt gezien, bepleit het Ministerie van Economische Zaken qua situering een 
betere match van benzineverkooppunten met op de dagelijkse behoefte gerichte detailhandelsfuncties en 
voorzieningen. In overweging wordt gegeven om de mogelijkheden tot een dergelijke synergie in nog te 
ontwikkelen stadsdelen nader te bezien. Voor alle duidelijkheid: ook in zo'n geval zal het principe van 
separate uitgifte gehandhaafd moeten blijven. 
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Resultaat van in en extern o v e r k ~  
Met name over de spreiding van benzineverkooppunten heeft overleg plaatsgevonden met afd. 
Ruimtelijk Beleid van RVM. Inhoudelijk bestaat daarover geen verschil van mening. 

Indien besloten wordt tot de aanpak zoals hierbij wordt voorgesteld, zullen de implicaties ten aanzien 
van enkele lopende zaken (bestaande vestigingen en kandidaat aanvragers) zorgvuldig moeten worden 
afgedaan. In een separate, vertrouwelijke, bijlage wordt hierop in detail nader ingegaan. 

Financiën 

Het is evident dat de hier voorgestane toewijzings-procedure zal leiden tot meer markt conforme 
opbrengsten. Gelet op de grote financiële belangen die hier spelen is een gedegen professionele 
ondersteuning in procesmatige en juridische zin, bij de eerstvolgende te vergeven locaties, op zijn plaats. 
In de begroting 2000 is voorzien in het inwinnen van deze externe expertise. 

Personeel - ornanisatie - medezennenschap 

In het kader van de Algemene wet Bestuursrecht, artikel 3:12, zal publicatie moeten plaatsvinden van 
het besluit over het in dit voorstel bedoelde uitgiftebeleid voor benzineverkooppunten. 
De concept-tekst voor de publicatie is hierbij gevoegd. 
Publikatie zal geschieden in overleg met BOICOM. 

Concreet uitwerken van de tenderprocedure voor het benzineverkooppunt Veluwsekant-Oost. 
- Afwikkelen van de lopende zaken met betrekking tot de benzineverkooppunten. 
- Bezien of in de nieuwe stadsdelen (Almere Poort en Almere Hout) benzineverkooppunten 

gesitueerd zouden kunnen worden nabij andere voonieningen (dan garagebedrijven) in de sfeer 
van dagelijkse levensbehoefte. 





Gemeente Almere 
B&W-besluit: d.d. 18 juli 2000 

I-04lGB 
Nota d.d. 29 mei 2000 inzake uitgifte beleid benzineverkooppunten. 

Besluit 
1. Kennis wordt genomen van de adviesnota "Tankstations gemeente Almere". 
2. Ingestemd wordt met de op basis van de adviesnota "Tankstations gemeente Almere" 

geformuleerde samenvatting en conclusies en derhalve als beleidsuitgangspunten op 
hoofdlijnen met: 
- de uitgifte van alleen solitaire tankstationlocaties, en wel op huurbasis via een veiling 

per opbod; 
- het bij dit voorstel gevoegde spreidingskaartje voor benzineverkooppunten. 

3. De adviesnota "Tankstations gemeente Almere", de samenvattingen en conclusies van de 
adviesnota BZ0 Tankstations "Tankstations gemeente Almere" en deze GB-nota met 
daarin verwoord de beleidsuitgangspunten worden ter inzage gelegd en deze ter-inzage- 
legging bekend maken via een publikatie. 

4. De commissies voor economische zaken c.a. horen en voor grondbedrijf c.a. informeren. 





Cie. EZIWelzijn c.a. - 6.09.2000 - 11.2 Agendapunten Economische zaken l 
werkgelegenheid en centre of excellence. 

3. Nota d.d. 29 mei 2000 van GB inzake uitgifte-beleid benzineverkooppunten. 

Gezien de aantekening op het voorblad van de nota stelt de voorzitter dat er eenduidige 
besluitvorming in het college is geweest. ZLOR stemt in en verzoekt de pricefighters niet te 
vergeten. De vestiging van Autoradam heeft voor een blijvend lage benzineprijs gezorgd. m 
stemt niet in om de volgende redenen. Het tendersysteem betekent dat kleine investeerders 
geen kans maken. Bovendien is het oppervlak van de winkelruimte te groot, dit zal ten koste 
gaan van de buurtsupermarkten. Stads~artii Almere stemt in. In tegenstelling tot m vindt de 
Stads~artij dat wel rekening is gehouden met kleine zelfstandigen door het weglaten van de 
entrancefee. De W D  ondersteunt het voorstel en vraagt aandacht voor de pricefighters en een 
zorgvuldige afhandeling van de lopende zaken. Het GPVIRPFISGP vindt dat nadere studie 
nodig is naar het optimaal gewenste beeld, gebaseerd op een aantal uitgangspunten. 
Uitgangspunten als concurrentie maar ook aandacht voor het draagvlak van een pomp, de 
spreiding en de verhouding merk 1 witte pompen. Ook is nog onduidelijk of het Rijk nog 
grond zal verkopen naast de A6. Verder pleit GPVIRPFISGP voor een huurtermijn van 10 
jaar. Het CDA stemt niet in, omdat zij tegen het tendersysteem is; dit gaat ten koste van de 
kleine bedrijven. In verband met de bedrijfsvoering pleit het CDA juist voor een langere 
huurtermijn, bijvoorbeeld van 30 jaar. Het CDA is tegen winkels bij pompen. De PvdA 
spreekt van een goed voorstel en vraagt aandacht voor de pricefighters. D66 sluit zich daarbij 
aan. De voorzitter geeft voor een inhoudelijke toelichting op het voorstel het woord aan de 
heer W. Winkel van BZ0 tankstations, steller van het advies. De heer Winkel stelt dat 20 jaar 
binnen de benzinestationbranche een gebruikelijke termijn is voor de afschrijving van een 
benzinestation. Onbekend is of de overheid plannen heeft voor een benzinepomp langs de A6. 
De voorzitter zegt toe dit na te vragen. De voorzitter licht de wenselijkheid van toepassing van 
het tendersysteem voor vestiging van benzinepompen toe. Dit systeem levert niet alleen 
inkomsten op, het is ook een controleerbaar systeem op basis waarvan alle partijen gelijke 
kansen krijgen. Per tender worden de voorwaarden bepaald zodat deze zich kunnen aanpassen 
aan de ontwikkelingen (welke zich moeilijk laten voorspellen). Iedere tender zal afzonderlijk 
in de commissie aan de orde komen. Het kan zijn dat uit concurrentieoogpunt de tender alleen 
zal plaatsvinden onder pricefighters. De voorgestelde systematiek geeft ook kleine bedrijven 
kans. De 100 m2 bvo voor een winkelfunctie is staand beleid, al eerder door de gemeenteraad 
vastgesteld. Voor de afhandeling van de lopende onderhandelingen verwijst naar de voorzitter 
naar het besloten deel van de vergadering. In antwoord op een vraag van de VVD naar de 
betekenis van 'dagelijkse levensbehoeften' stelt de voorzitter dat benzinepompen geen deel 
gaan uitmaken van een supermarkt, maar dat wel gezocht gaat worden naar goed bereikbare 
locaties in de nabijheid van winkels. 
CDA, a, en GPVIRPFISGP stemmen tegen, de overige partijen stemmen in met het 
voorstel. 
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Bladnummer 

Cie. GB ca. 14-09.2000-11 Grondbedrijf 
Innekomen stukken/stukken ter informatie: 
2. Nota d.d. 29 mei 2000 van GB inzake uitgiftebeleid benzineverkooppunten. 

Op de vraag van het GPV/RPF/SGP waarom er zoveel uitgiftepunten worden aangewezen en 
waarom ook price fighters mogen meedoen bij deze uitgifte maakt de voorzitter duidelijk dat juist 
de concurrentie tussen de bedrijven van belang is voor een gunstige prijsstelling voor de inwoners 
van Almere. 



B Z 0  T A N K S T A T I O N S  
äureau Zakelijke Overheidsbelangcn 

I n  opdracht van de gemeente Almere is door BZ0 Tankstations een onderzoek'uitgevoerd 
naar de markt voor motorbrandstoffen binnen Almere en de perspectieven die binnen 
deze markt voor de komende tien jaar kunnen worden verwacht. 
Doel van dit onderzoek is om het bestuur van de gemeente Almere inzicht in deze markt 
te geven zodat de gemeente bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Almere kan zorg 
dragen voor een in alle opzichten adequaat voorzieningenniveau. Naast deze 
distributieplanologische overwegingen dient tevens inzicht te worden gegeven in de wijze 
waarop in de toekomst mogelijke nieuwe tankstationlocaties kunnen worden uitgegeven. 
Ten slotte dient specifieke aandacht te worden geschonken aan een tweetal mogelijke 
nieuwe tankstationlocaties waarvoor al min of meer concrete uitgifteplannen zijn 
ontwikkeld. 

De conclusies uit dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 

( J )  I n  de huidige situatie bestaat, zonder dat sprake is van een vergaande aantasting 
van de belangen van de bestaande aanbieders en rekening houdend met andere 
belangen, ruimte voor uitbreiding met twee a drie nieuwe tankstations. 

( J )  Gegeven de geplande bevolkingsgroei tot circa 200.000 inwoners in 2010, kan 
vanuit. dezelfde afgewogen benadering in deze periode het aantal tankstations 
met nog eens zes nieuwe vestigingen toenemen. 

( J )  Gezien de veranderende wensen van de consument zou in de toekomst meer 
aandacht kunnen worden geschonken aan de mogelijkheid om tankstations te 
combineren met andere, op het 'behoefte-motief' georiënteerde distributieve 
voorzieningen. De binnen Almere gangbare combinatie met garagebedrijven sluit 
in kwalitatief opzicht minder aan bij deze ontwikkeling van de 
consumentenbehoefe. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het 
beleid zoals dat door de gemeente Almere voor andere vormen van detailhandel is 
vastgesteld. 

( J )  Ervan uitgaande dat bij de uitgifte van nieuwe tankstationlocaties een efficiënte 
allocatie wordt nagestreefd waarbij de .locatie terechtkomt bij de partij die 
daaraan de hoogste meerwaarde toekent, verdient uitgifte via een symmetrische 
veiling per opbod (Engelse veiling) de voorkeur. Deze veilingmethode resulteert, 
mits goed voorbereid, in een transparante en snelle allocatie. Bij de Engelse 
veiling dient wel met wat grotere organisatorische inspanningen te worden 
gerekend in vergelijking met de bij tankstationlocaties in het algemeen 
gehanteerde (gesloten) inschrijfmethode. 

( J )  Belangrijk voor een goede werking van het veilingmechanisme is dat 'de markt' 
zoveel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft over alle voor de locatiewaarde 
relevante factoren. Binnen Almere zal het daarbij met name gaan om de vraag: 
(a) hoeveel nieuwe tankstations in de toekomst zullen worden uitgegeven, (b) 
waar deze globaal zullen worden gevestigd en (c) of de gemeente de mogelijkheid 
voorbehoud tot de gerichte vestiging van specifieke typen marktpartijen (zoals 
pricefighters). 



B Z 0  TANKSTATIONS 
Rurcai i  Zakelijke Overheidshelangen 

( J )  Het voorkomen van dergelijke onzekerheden verkleint tevens het risico van door 
marktpartijen achteraf in te dienen schadeclaims die zouden kunnen worden 
gebaseerd op verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen binnen de 
motorbrandstoffenmarkt van de gemeente Almere. 

(J) Indien met de uitgifte een specifieke doelstelling wordt nagestreefd, bijvoorbeeld 
het gericht in standhouden van het binnen Almere aanwezige prijsrayon, dan kan 
eventueel voor een asymmetrisch veilingmodel worden gekozen. De toepassing 
daarvan is echter niet onomstreden. 

( J )  Anders dan gebruikelijk bij de door diverse gemeenten in de afgelopen jaren 
toegepaste veilingmethode, verdient het vanuit een oogpunt van optimalisering 
van de opbrengst de voorkeur wanneer wordt gekozen voor een open veiling per 
opbod (Engelse veiling) waarbij, in plaats van een hoge eenmalige entrance fee, 
wordt ingezet op een hoge periodieke huurvergoeding. 

(J) De aanbevelingen voor de uitgiftesystematiek van toekomstige tankstationlocaties 
richten zich op (a) solitaire stations op (b) traffic- enlof publiekslocaties die (c) 
voldoende ruimte bieden voor additionele of aansluiten bij convenience 
georiënteerde activiteiten en (d) voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 20 jaar), (e) in 
huur worden uitgegeven. Bij ommekomst van de huurtermijn kunnen de locaties 
opnieuw worden uitgegeven. I n  di t  verband dient in de huurovereenkomsten 
speciale aandacht te worden besteed aan de (milieutechnische) oplevering bij het 
einde van de overeenkomst. 
De tankstationlocatie aan de Hogering vormt op een aantal onderdelen een 
voorbeeld van waartoe deze aanbevelingen voor toekomstige locaties kunnen 
leiden. 

( J )  De geplande uitgifte van tankstation annex garagebedrijf op de Veluwsekant zou 
kunnen worden gewijzigd in de uitgifte door een veiling van een solitair 
tankstation. Van het hiervoor beschikbare kavel van ca. 8.000 m* zou ongeveer 
de helft voor het tankstation kunnen worden aangewend. Het resterende deel kan 
separaat worden verkocht waarvoor eventueel de hoogste bieder op het 
tankstation-kavel een eerste recht van koop wordt geboden. 

(J) Voor de geplande locatie op de Sallandsekant kan, behoudens indien met 
bepaalde partijen al bindende afspraken zijn gemaakt, voor een uitgifte via een 
veiling worden gekozen. Omdat de grondwaarde van een tankstation voor de 
levering van dieselolie aan (zware) bedrijfswagens van een geheel andere orde is 
dan van een regulier tankstation dient te worden zeker gesteld dat de verkoop 
van motorbrandstoffen aan particuliere consumenten van ondergeschikte 
betekenis blijft. Voorkomen moet immers worden dat de locatie aanvankelijk 
wordt verworven als brandstofpunt voor bedrijfswagens (tegen een 
corresponderende relatief lage grondwaarde) maar zich ontwikkelt tot regulier 
tankstation. Het zekerstellen van de ondergeschiktheid van verkoop aan 
particuliere consumenten is mogelijk door de daarvoor bestemde aflevercapaciteit 
te limiteren. Hierbij kan worden gedacht aan het toestaan van één pompeiland 
voor benzineproducten en een verbod op de verkoop van LPG. 
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