
Herengracht 23 

2511 EG Den Haag 

telefoon (070) 888 12 12 

www.ipo.nl 

mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga 
minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Postbus 20901 
2500 EX 's-GRAVENHAGE 

·1111111··11·· 11 ·11·11·1·111··1111·1··11·111 

Interprovinciaal Overleg 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

MOB 08603/2018 
datum 
17 oktober 2018 

onderwerp 
ÎPO-reactie invoering vrachtwagenheffing 

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 

In het Regeerakkoord is opgenomen dat vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. De eerste stap in dit 
traject is het opstellen van een beleidskader. Uw ministerie heeft ons uitgenodigd input te geven 
voor dit beleidskader. Wij stellen het op prijs dat u ons in een vroeg stadium betrekt bij het 
opstellen van het landelijk beleidskader. Hierdoor kunnen we meedenken over de effecten op de 
provinciale wegen, de leefomgeving en regionale economie. 

Middels deze brief geven de provincies een gezamenlijke afgestemde reactie, vastgesteld in de 
Bestuurlijke Advies Commissie Mobiliteit van het !PO. Als uitgangspunt voor deze brief gebruiken 
we de informatie uit de eerste drie kamerbrieven die u over dit onderwerp aan de Tweede Kamer 
hebt gestuurd. Daarnaast is er op ambtelijk niveau de laatste drie maanden afstemming geweest 
met uw ministerie over de mogelijke invulling van het beleidskader. 

Integrale aanpak 
De maatregel vrachtwagenheffing heeft relaties met meerdere beleidsthema's, mede vanwege de 
mogelijke (neven)effecten. Op dit moment is voor ons onduidelijk hoe de maatregel zich verhoudt 
tot de diverse samenhangende beleidsthema's (zoals doorstroming, regionale economie, geluid, 
luchtkwaliteit en CO2-opgave), waardoor wij niet kunnen beoordelen of de maatregel 
vrachtwagenheffing vanuit een integrale afweging effectief en doelmatig is. 
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Als provincies hebben wij ook doelstellingen op deze samenhangende beleidsthema's. Daarom 
vinden wij een integrale afweging van de doelen en effecten van groot belang om voor de 
vrachtwagenheffing de juiste beleidsuitgangspunten te formuleren. Wij dringen daarom aan op een 
integrale aanpak, en adviseren om in het op te stellen beleidskader in te gaan op de relatie met 
deze thema's. 

Voorkomen ongewenste effecten 
Verschuiving vrachtverkeer naar onderliggend wegennet 
Eén van de risico's van een vrachtwagenheffing is de verschuiving van vrachtverkeer van de 
snelwegen naar het onderliggend wegennet. Een verschuiving is ongewenst vanwege de 
consequenties voor onder andere verkeersveiligheid, doorstroming, onderhoud en leefomgeving. 
De ernst van dit risico is sterk afhankelijk van de keuzes in het beleidskader. Om dit risico te 
beheersen, denken wij graag mee over het beleidskader en de nadere uitwerking ervan. 

Afweegkader 
In uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 6 juli 2018 noemt u dat u vier criteria hanteert voor het 
afweegkader van de beleidskeuzen: "tijdige invoering", "betrouwbaarheid systeem", 
"kostenefficiënt, beheersbaar en flexibel", en "gebruiksvriendelijk". U noemt eveneens dat u zo min 
mogelijk ongewenste effecten wenst op bijvoorbeeld verkeersveiligheid en de Nederlandse 
concurrentiepositie. Ook wilt u goed kijken naar de effecten op het onderliggend wegennet. Wij 
vinden dat dit een onderdeel moet zijn van het afweegkader. U kunt bijvoorbeeld denken aan een 
criterium "voorkomen of minimaliseren van ongewenste effecten op het onderliggend wegennet". 

Keuze wegennet 
De voorlopige resultaten van modelstudies, zoals door uw ministerie aan ons toegelicht, laten zien 
dat er uitwijkgedrag van vrachtverkeer naar het onderliggend wegennet optreedt, vooral wanneer 
er wordt gekozen voor heffing op uitsluitend snelwegen. Indien vrachtwagenheffing wordt 
ingevoerd, dan zien de provincies het scenario voor implementatie op zowel snelwegen als het 
onderliggend wegennet (minimaal een groot deel van de provinciale wegen en de belangrijkste 
gemeentelijke wegen) als de meest logische optie om de negatieve effecten te beperken. Er is 
nader onderzoek nodig om dit netwerk te bepalen. Als wegbeheerders van de provinciale wegen 
denken wij graag met u mee. Differentiatie in tarifering op verschillende soorten wegen kan hierbij 
een extra impuls zijn om een toename van vrachtverkeer op het onderliggend wegennet te 
voorkomen. 

Regionale economie 
De provincies werken op regionaal niveau intensief samen met de logistieke sector om de regionale 
economie te versterken. Voor behoud en groei van de regionale economie, de concurrentiepositie 
en het vestigingsklimaat van de logistieke sector vinden wij een level playing field met omringende 
landen belangrijk. De uitgangspunten zouden moeten aansluiten bij omliggende landen (conform 
nieuwe Europese EETS richtlijnen) én voor iedereen gelijk moeten zijn. In gesprekken met de 
sector op regionaal niveau merken wij dat er veelal kritisch naar de maatregel wordt gekeken. Wij 
achten het van groot belang dat u goed de belangen van de regionale economie en de 
transportsector meeneemt in de beleidsuitgangspunten. 



- 3 - 

Overige aspecten 
In uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 6 juli 2018 sorteert u voor op elektronisch heffing. Wij 
prefereren een elektronisch heffings- en handhavingssysteem waarbij er langs provinciale wegen 
geen fysieke wegkantsystemen zoals portalen nodig zijn, vanwege veiligheid, onderhoud en 
ruimtelijke kwaliteit. 

De uitgangspunten die u tot dusverre hebt geformuleerd hebben geen invloed op de provinciale 
financiën. Echter, indien door invoering van de heffing een verschuiving naar het onderliggend 
wegennet optreedt, komen provincies voor hogere kosten te staan door maatregelen voor 
veiligheid, leefbaarheid, doorstroming en onderhoud. Wij willen deze toename voorkomen, anders 
verwachten wij vanuit het Ministerie de financiering van deze maatregelen. 

U stelt een vrachtwagenheffing per gereden kilometer voor. Voor grensregio's en landelijke 
gebieden is er de vrees dat dit het vestigingsklimaat voor de logistieke sector onaantrekkelijker 
maakt. Wij vragen u om in de beleidsuitgangspunten dit effect te voorkomen, bijvoorbeeld door 
differentiatie in tarieven. 

Nederland kent enkele (geplande) tolwegen. Wij vragen u te voorkomen dat op deze trajecten een 
dubbele heffing komt. Nieuwe trajecten met tolheffing mogen geen negatieve consequenties en 
vertraging ondervinden van de invoering van vrachtwagenheffing. 

Proces 
Beoordeling effecten, netwerkkeuzes en evaluatie 
Het Ministerie is initiatiefnemer, heeft de regie bij de landelijke implementatie en uitvoering van 
deze maatregel en verzorgt de communicatie naar de belanghebbenden. Als provincies bieden wij 
onze hulp aan om samen met u de effecten op het onderliggend wegennet te beoordelen en de 
doorwerking in de implementatie van de vrachtwagenheffing te bespreken. Ook bij het verdere 
traject blijven we graag betrokken, zoals bij nadere effectstudies, monitoring en evaluatie. Wij zijn 
van mening dat een sterke betrokkenheid van de provincies ten goede komt van de kwaliteit van 
de implementatie. 

Overige stakeholders 
U heeft niet alleen de provincies om input gevraagd, maar u voert ook overleg met de 
transportsector en andere revelante stakeholders. Wellicht zijn er veel overeenkomstige, maar 
mogelijk ook tegengestelde belangen. Wij gaan ervan uit dat u de provinciale input adequaat 
overneemt in het landelijke beleidskader. Wij zijn benieuwd hoe de afweging van belangen binnen 
de volledige context van de beleidsuitgangspunten tot stand komt en wat uw procesvoorstel is voor 
het vervolg van de samenwerking op dit onderwerp. 

Mogelijk liggen er kansen om met vrachtwagenheffing positief bij te dragen aan andere 
doelstellingen, bijvoorbeeld de CO2-reductieopgave. Wij geven u daarom in overweging om de 
vrachtwagenheffing aan één van de thematafels van het klimaatakkoord te koppelen. 



- 4 - 

Tot slot 
De provincies verwachten hiermee een eerste constructieve bijdrage te leveren aan uw initiatief 
voor het nationale beleidskader vrachtwagenheffing. Wij blijven graag betrokken bij de uitwerking 
van het beleidskader en het vervolgtraject. Wij horen graag van u op welke manier u de 
samenwerking op dit dossier wenst vorm te geven. 

Met vriendelijke groet, 
INTERPROVINCIAAL OVERLEG 
namens de Bestuurlijke Adviesco missie Mobiliteit 
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mr H.M Meijdam 
algemeen directeur 


