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Vrachtwagenheffing – brief aan de minister
Wegennetwerk, mobiliteitsmanagement en MIRT
De bijgevoegde brief aan de minister van IenW vaststellen, waarin:
a. de zorg wordt geuit dat de invoering van vrachtwagenheffing kan leiden tot
uitwijkgedrag op het onderliggende weggennet en zodoende negatieve effecten
kan hebben voor verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluid, congestie en de staat
van de infrastructuur
b. wordt verzocht om aanvullende maatregelen te treffen om negatieve effecten te
beperken dan wel te voorkomen.
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De regering wil in 2023 vrachtwagenheffing invoeren. Doel van de heffing is tweeledig:
binnen- en buitenlands vrachtverkeer laten betalen voor het gebruik van de weg, en
innovatie en verduurzaming van de sector. Er wordt betaald per kilometer. De
inkomsten van de heffing worden teruggesluisd naar de vervoerssector via verlaging
van de motorrijtuigenbelasting en gelden voor innovatie en verduurzaming. De minister
wil aansluiten bij het buitenland, qua soort wegen (autosnelwegen en enkele N-wegen)
en het tarief.
Hierbij komen de volgende zorgen naar voren:
1. Uitwijkgedrag naar het onderliggend wegennet met negatieve gevolgen voor A. de
verkeersveiligheid, B. de luchtkwaliteit, C. geluidsoverlast, D. congestie en E.
onderhoudskosten wegen vanwege de zwaardere belasting. Ook bij een kleine
uitwijk zullen de effecten negatief zijn.
2. Adaptiviteit van het systeem. Er moeten snel wegen kunnen worden afgevoerd van
of toegevoegd aan het heffingsnetwerk, wanneer er problemen worden
gesignaleerd.
In 2019 is het Rijk in alle regio’s van Nederland in gesprek gegaan met lokale en
regionale overheden en de brancheorganisaties. Deze gesprekken hebben niet alle
zorgen kunnen wegnemen.
Door middel van bijgevoegde brief aan de minister worden deze zorgen direct aan haar
geuit, met het verzoek om, daar waar vereist, aanvullende maatregelen te treffen om
negatieve effecten te beperken dan wel te voorkomen.
Ook andere organisaties en overheden zijn voornemens naar de minister te reageren.
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