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Voornemen Vlaamse regering om tolheffing in te voeren voor
personenauto's; aangenomen motie door gemeenteraad Hulst op 9
juni 2016 over tolheffing personenwagens Vlaanderen.
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Onderwerp

Tolheffing personenv^agens Vlaanderen
Geachte leden van de Provinciale Staten,
De gemeenteraad van gemeente Hulst heeft in haar vergadering van 9 juni jl. een motie
aangenomen inzake de tolheffing voor personenwagens in Vlaanderen.
De Vlaamse regering heeft het voornemen om tolheffing in te voeren voor
personenauto's. Als gevolg hiervan zijn de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen genoodzaakt
om extra kosten te maken indien zij buiten hun eigen regio willen reizen. Dit in de vorm
van tol voor het gebruik van de Westerscheldetunnel of in de vorm van tol om gebruik te
maken van het Vlaamse wegennet. H ierdoor zijn de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen
altijd onvermijdelijk extra financieel belast.
Derhalve verzoekt de gemeenteraad van Hulst u om samen met de gemeenteraden van
Hulst, Sluis en Terneuzen dit onderwerp bespreekbaar te maken bij de Nederlandse
regering om enerzijds protest in te dienen en anderzijds te pleiten voor financiële
compensatie indien de voorgenomen tolheffing wordt ingevoerd.
Deze brief met een gelijkaardige oproep is ook naar de gemeenteraden van de
gemeenten Terneuzen en Sluis. De V laamse minister van Mobiliteit dhr. Weyts hebben wij
alvast een afschrift van de motie toegestuurd.
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Aan

De raad van de gemeente Hulst

Indiener(s):

Fracties CDA, ABGH, GH en PvdA
•

Motie naar aanleiding van agendapunt nr. van de raad van

H

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

Onderwerp: Oproep tegen invoering tolheffing personenwagen in België
De Raad,
Gezien het voornemen van de Belgische regering om tolheffing ook in te voerenvoor personenauto's
Dat als gevolg hiervan inwoners van Zeeuws-Vlaanderen genoodzaakt zijn om extra kosten te maken
indien zij buiten de regio willen reizen met de personenauto (Of in de vorm van tol voor gebruik van
de Westerscheldetunnel of dmv tol om gebruik te mogen maken van het Belgische wegennet).
Dat hiermee de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen onvermijdelijk extra financieel belast worden.
Dat de tolheffing op personenwagens en vrachtverkeer gevolgen heeft voor de lokale economie.
Dat het vestigingsklimaat voor bedrijven nadelig beïnvloed wordt,
Dat lokale transportbedrijven de regio niet kunnen verlaten zonder tol te moeten betalen wat hun
concurrentie positie benadeeld
Dat de arbeidsmarkt in België voor Zeeuws Vlamingen minder aantrekkelijk wordt, waardoor er ook
nadelige gevolgen kunnen zijn voor de woningmarkt in Zeeuws Vlaanderen.
Verzoekt het college om samen met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de provincie Zeeland dit
onderwerp bespreekbaar te maken bij de Nederlandse regering om enerzijds protest in te dienen en
anderzijds te pleiten voor financiële compensatie voor onze regio indien de voorgenomén tolheffing
voor personenauto's in België wordt ingevoerd., .,
i
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Deze motie werd in de raadsvergadering van4
met

stemmen vóór en ^

aangenomen

stemmen tegen.
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