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Provin:a1e Staten Ucord-Holland

Tankstationconcessies herzien op basis van maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter bespreking
van agendapunt 10, “Begroting 2023” (VD-55),
constaterende dat:
•

de provincie Noord-Holland zo’n 24 concessies heeft uitgegeven voor de exploitatie van
tankstations op (deels) provinciale grond;

•

de provincie de ambitie heeft om klimaatneutraal te zijn in 2050;

•

de provincie een breed palet aan beleid, maatregelen en activiteiten in om invulling te geven
aan deze opgave;

•

oliemaatschappijen dit jaar enorme winsten maken en sommige bedrijven er voor kiezen om
die winsten voor het overgrote deel uit te keren aan aandeelhouders;

•

in de evaluatie van het provinciale tankstationbeleid uit 2017 door Decisio al is gesuggereerd
duurzaamheidseisen te formuleren en die op te nemen in de overeenkomsten met
exploitanten;

•

65 in het voorjaar van 2017 het standpunt heeft ingenomen dat bij de actualisatie van het
tankstationbeleid meer rekening dient te worden gehouden met duurzaamheid;

overwegende dat:
•

er brede maatschappelijk verontwaardiging is over de keuze van oliemaatschappijen om
winsten uit te keren aan aandeelhouders;

•

deze keuze geen enkele bijdrage levert aan de provinciale ambities, en er zelfs mee in
tegenspraak is;

•

de winst mede gemaakt wordt binnen de concessie die de provincie heeft verleend voor de
exploitatie van tankstations;

•

dat van samenwerkingspartners van de provincie maatschappelijk verantwoord gedrag mag
worden vereist;

verzoeken GS:
•

de oliemaatschappijen met tankstations op provinciale grond in Noord-Holland die extreme
winsten aan aandeelhouders uitkeren aan te spreken op dit gedrag;

•

te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om binnen bestaande concessies consequenties
te verbinden aan een gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheid;

•

te onderzoeken op welke manier aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan
concessiehouders;

•

P5 hierover te informeren en op basis hiervan een voorstel te doen waarmee beter gestuurd
kan worden op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen,

en gaan over tot de orde van de dag.
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