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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Tankstation Sijs stopt op termijn met de verkoop van LPG op de locatie Rustenburgerweg.
Inleiding
In 2017 bent u door wethouder Oude Kotte geïnformeerd over de risicocontouren in
Heerhugowaard Oost welke gepaard gaan met de aanwezigheid van het LPG brandstof
uitgiftepunt, horend bij Tankstation Sijs gevestigd aan de Rustenburgerweg. Gesprekken met de
ondernemer zijn opgestart om de mogelijkheden tot stopzetten van LPG verkoop te verkennen.
Door toenmalig wethouder Oude Kotte, opgevolgd door wethouder Does, is toegezegd u te
informeren bij een voltooiing van dit traject.
Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.
Kernboodschap
Sinds 2017 vinden er gesprekken plaats tussen Gemeente en de ondernemers van Tankstation
Sijs om de mogelijkheden te verkennen tot stopzetten van de verkoop van LPG aan de locatie
Rustenburgerweg. In deze gesprekken zijn beide partijen tot afspraken gekomen welke leiden tot
het op termijn stoppen met de verkoop van LPG op de locatie Rustenburgerweg.
Het stopzetten van de verkoop LPG geeft de gemeente meer mogelijkheden voor stedelijke
ontwikkelingen in het gebied. De strenge veiligheidseisen welke samenhangen met de verkoop
van LPG komen met het stopzetten te vervallen.
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De gemeente zal Sijs gedeeltelijk compenseren voor omzetderving.
Daarnaast krijgt Sijs de mogelijkheid op bedrijventerrein De Vaandel grond aan te kopen om
een tweede tankstation te openen. Ook daar zal overigens geen LPG verkocht worden.
Consequenties
Met het stoppen van verkoop van LPG op de locatie Rustenburgerweg worden de
risicocontouren verkleind, passend bij de gestelde veiligheidsnormen.
De stopzetting van de verkoop van LPG biedt de gemeente de mogelijkheid tot mogelijke
stedelijke ontwikkelingen in dit gebied.
Financiën
De dekking voor het stopzetten van de verkoop van LPG is door u ten behoeve van de begroting
2019 beschikbaar gesteld. De effectuering van deze opdracht heeft dus niet in 2019 plaats
kunnen vinden maar zal in 2020 plaatsvinden. Het bedrag maakte derhalve onderdeel uit van het
jaarrekeningresultaat 2019. Bij de 1e tussenrapportage op 17 juni 2020 hebben we u
geïnformeerd over het overschrijden van het budget op het ruimtelijk domein als dekking voor het
stopzetten van verkoop van LPG bij Tankstation Sijs. Formeel zal deze overschrijding worden
gemeld bij de Burap 2020 en worden geëffectueerd bij de slotwijziging.
Communicatie
Op 3 juli 2020 zal er namens de Gemeente Heerhugowaard en de ondernemers van Tankstation
Sijs; Cynthia Sijs en Pieter Appel, een gezamenlijk persbericht worden uitgedaan. Daarin zal
bovenstaande kernboodschap worden gedeeld. Het persbericht luidt als volgt:
Concept persbericht
Tankstation Sijs stopt op termijn met de verkoop van LPG op de locatie Rustenburgerweg.

Ondernemer en gemeente zijn het saneren van LPG overeengekomen om ontwikkeling op en rond de
Rustenburgerweg ruimte te geven.
De verkoop van andere brandstoffen, winkel en auto-wasboxen worden door Sijs wel voortgezet.
Partijen zijn blij met dit besluit. Beëindiging van de LPG-verkoop zou de gemeente meer
mogelijkheden geven voor stedelijke ontwikkeling in het gebied. Immers, de verkoop van LPG is onder
andere aan strenge veiligheidsnormen voor de omgeving gebonden.
De gemeente zal Sijs gedeeltelijk compenseren voor omzetderving.
Daarnaast krijgt Sijs de mogelijkheid op bedrijventerrein De Vaandel grond aan te kopen om een
tweede tankstation te openen. Ook daar zal overigens geen LPG verkocht worden.
Vervolg
In navolging op deze Raadsinformatiebrief zal een gezamenlijk persbericht uitgaan.
Bijlage(n)
- Geen
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer

A.B. Blase

