Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief

Naam voorstel

14008578

Brief van Tankstation Carwash Peeters v.o.f. d.d.
12 juni 2014

Betreft vergadering

Provinciale Staten

Te verzenden aan

Statenbreed

Verzenddatum

19 juni 2014

Commissiegriffier

Annemieke Lobik, 0118 631888

Statenadviseur
Inhoudelijk ambtenaar
Verantwoordelijk bestuurder

B. de Reu

Inhoudelijk
Aanleiding
Bevoegdheid
Voorstel

GS verzoeken om afhandeling.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

n.v.t.

4 juli 2014

i0..

TANKSTATION CARWASH
iliiliiliiii iilli ii,,1 illiliilii illiiliiililiiliii

14008578

Aan Provinciale Staten
Van de Provincie Zeeland
Postbus 6001

4330LA Middelburg
Datum, 12-06-2014

Onderwerp:

is ingezet!
Saneringsslag tankstation grensgebied &

Geacht provincie bestuur van alle grens provincies!
De sanerinasslaa is inaezet:

Als je op internetpagina's van div gemeente in de grens gebieden zoek, zie je het volgende:
Veel tankstations vragen een vergunning aan voor een OPT "tankautomaat". Dit betekent personeel
eruit en alleen nog maar tanken op een buitenpaal als laatste redmiddel. Als dat ook niet mag baten
(kosten/baten) is de volgens stap is logische SLUITEN einde pompstation.

Dit moqen alle politicus uit de arensaebieden zich aan trekken:
Wij als pomphouders hebben ons punt gemaakt, onze cijfers zijn niet voldoende geweest om
staatssecretaris Eric Wiebes te overtuigen, op lange termijn vele faillissementen dan wel? Het
een gewetenskwestie van de landelijke politiek, PvdA en VVD.

is nu

Het is vandaag 11 juni 2014, bijna een halfjaar na de laatste accijnsverhoging en Den Haag speelt het
politieke spei over de rug van vele familie bedrijven en ondernemers in de grensstreek. Onze mening
is om met spoed de De-Minimusregeling te accorderen! Hierdoor krijgen wij weer wat financiële
ruimte voor onze vaste lasten te dragen en de politiek de tijd voor het accijnsprobleem tot een
oplossing te brengen!

Wii vraaen de lolitiek noqmaals met klem:
Q
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Om het accijnsbeleid aan te passen en de verschillen veel kleiner te maken.
de De-Minimusregelingte accorderen.
[

Met vriendelijke groet,
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Eric Peeters & Esther Palmen.

,.2w

1

h4*,T
-1

k

3 JUKI

C Z

%L

2014

Tankstation Carwash Peeters V.O.F.
Hunselerdijk 5
6037 NK Kelpen-Oler ( Midden-Limburg

,343.NR.
)

I

ZAAK NIR.

CLA,ie.
Een afschrift van deze brief stuur ik tevens naar college van Gedepüteêrae 3
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Op al onze leverlngen zlJn van toepassing onze verkoop , leverlngs en betahn9svoorwaardeß,
dle zun gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mdden Lm,burg te Roerrnond, 14-I 1-1977.

