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Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp: zienswijze ontwerp wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Geachte Minister,
Met interesse hebben we het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing gelezen. Vooropgesteld staat dat de
provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten (hierna: regio Overijssel) waarde hechten aan
verduurzaming in en innovatie van de transportsector. De regio Overijssel is echter niet zonder meer
voorstander van invoering van Vrachtwagenheffing op autosnelwegen en een aantal andere wegen (met
name N-wegen). Daarom heeft de regio Overijssel besloten gezamenlijk een zienswijze op het
conceptwetsvoorstel in te dienen.
De zienswijzen van de regio Overijssel zijn:
1. om de uitgangspunten voor Vrachtwagenheffing kritisch te heroverwegen, omdat met de huidige
uitgangspunten de kans op negatieve effecten op het provinciale en gemeentelijke wegennet en
de omgeving reëel is;
2.

om, vanuit de huidige uitgangspunten bezien, in Overijssel naast autosnelwegen géén wegen toe
te voegen aan het netwerk van Vrachtwagenheffing, onder voorwaarde dat het Ministerie bij
ongewenste substantiële uitwijk naar onderliggend wegennet tijdig (binnen enkele weken) en
adequaat maatregelen treft om de uitwijk tegen te gaan;

3.

dat het Rijk verantwoordelijk is voor acceptabele beheersmaatregelen om (effecten van)
uitwijkend vrachtverkeer tegen te gaan. Het toevoegen van de betreffende uitwijkroutes aan het
heffingsnetwerk is niet zonder meer acceptabel, vanwege de negatieve effecten van het
uitbreiden van het heffingsnetwerk;

4.

dat het verwijderen van routes uit het heffingsnetwerk niet moeilijker moet zijn dan het
toevoegen van routes;

5.

dat er adequate monitoring en evaluatie plaatsvindt, indien nodig ook op het onderliggend
weggenet om een (tweede orde) uitwijk te kunnen meten.

Toelichting op deze zienswijzen vindt u in de bijlage.
Mede namens alle Overijsselse gemeenten,
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