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resolutie tegen tolheffing Duitsland

Aanleiding
In de agendacommissie van 25 augustus is gesproken over de ondertekening van een verklaring
tegen tolheffing in Duitsland. Toegezegd is dat uw raad via een raadsmededeling over het standpunt
van het college te informeren.
Inhoud mededeling
Euregio heeft de gemeenten in het Duits-Nederlandse grensgebied per e-mail uitgenodigd om op 21
augustus bijeen te komen om de resolutie te ondertekenen. Deze e-mail heeft ons helaas niet bereikt.
Uit contact met Euregio is gebleken dat steun aan de resolutie alsnog zeer welkom is. In onze
collegevergadering van 28 augustus hebben wij ingestemd met de tekst en besloten deze te
ondertekenen. De resolutie is inmiddels aan Euregio toegezonden.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Ondertekende ‘Resolutie inzake plannen tolheffing van het Duitse ministerie van Verkeer’
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
n.v.t.
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Resolutie tolheffing

E.E. Koenders
(0543) 49 31 38
Resolutie inzake plannen tolneffing van het Duitse ministerie van Verkeer

Geachte mevrouw Schwenzow,

Uw e-mail van 7 augustus met daarin uw oproep tot het ondertekenen van bovengenoemde resolutie
op 21 augustus, heeft ons helaas niet (tijdig) bereikt. Uit Contact met uw medewerker mevrouw
Möllmann is gebleken dat onze steun alsnog welkom is. Hierbij zenden wij u de door burgemeester
Berghoef ondertekende resolutie toe.
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EUREGIO
Resolutie inzake plannen tolheffing van het Duitse ministerie van Verkeer

Duits-Nederlandsdagelijks leven in de regio bevorderen

-

nieuwe grenzen voorkomen
De EUREGIO, het oudste Europese gemeentelijke samenwerkingsverband, maakt
met haar bewonersen bedrijven deel uit van een springlevende
Duits-Nederlandse
grensstreek. Europa is hier alledaagse werkelijkheid: op bezoek bij familie en

vrienden, winkelen, werken en vrijetijdsbestedingaan de andere kant van de grens.
Dit is voor heel veel mensende normale, dagelijkse praktijk. De Europese gedachte
heeft sinds de opening van de Europese binnengrenzen dit ondersteunddoor het
werk van de Euregio's -in het EUREGIO-gebied op duurzame wijze geleid tot
meer
-

werkgelegenheid en een groeiende internationaliseringvan de economie.

De ondertekenaarsvan deze resolutie namen op 7juli 2014 met verbazing kennis
van het feit dat het Duitse ministerie van verkeer van plan is om tol op alle wegen te
gaan heffen, dus op zowel bonds-, deelstaat- als gemeentelijke wegen. Hierdoor
wordt het 'kleine grensoverschrijdend verkeer' duizenden keren per dag
-

-

aanzienlijk getroffen. Wanneer de tolplannen werkelijkheid worden, zullen de handel,
horeca, recreatie- en evenementenbranchemet veel Nederlandseklanten
geconfronteerd worden met een duidelijke inkomstenderving- met alle gevolgen

vandien voor de bedrijven en hun werknemers.
De negatieve gevolgen voor het toerisme blijven daarbij niet beperkt tot de Duitse
kant. Ook horeca, hotels, recreatie en detailhandelin de Nederlandse
grensregio
zuilen te maken krijgen met de tol. Want de slogan 'één vakantie twee landen'die
bezoekers uit Nederland en het Europese buitenland naar de Achterhoek,Twente en
-

het Vechtdal lokt, is dan nog maar beperkt van toepassing.
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Bezuinigingen en vergrijzing maken contacten tussen Duitse en Nederlandse
ziekenhuizen en onden/vijsinstellingen meer dan ooit noodzakelijk. Deze
samenwerking en ook de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling wordt door de tol
juist bemoeilijkt.

Realisatie van de onlangs bekendgemaakte tolplannen bedreigt de werkgelegenheid
langs de grens in de EUREGlO en heeft indirect ook een negatieve invloed op de

overheidsfinanciën. De ondertekenaarsverzoeken het Duitse ministerie van verkeer
om bij de concrete uitwerking van de tolplannen rekening te houden met de belangen
van de mensen en de economie in de Duits-Nederlandsegrensregio. De

ondertekenaarsvenivachten concreet dat de tolhef¿ng voor personenautds

niet tot

extra drempels voor de regio en haar inwoners leiden.

Enschede / Gronau, 21 augustus 2014
De ondertekenaars van de resolutie zijn de deelnemers aan de bijeenkomst „Tol in
het EUREGl0-gebied" van gemeenten op 21 augustus 2014:
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