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Betreft Zienswijze gemeente Dordrecht op Begroting 2023 en Jaarrekening 2021

Geachte heer Zuurmond,

In onze vergadering van 31 mei 2022 hebben wij kennis genomen van uw 
Begroting 2023 en de Jaarrekening 2021. De jaarstukken 2021 hebben wij in 
onze vergadering voor kennisgeving aangenomen. 

Voor de Begroting 2023 brengen wij de volgende zienswijze in: 

 U verwijst in de begroting 2023 naar de plannen van de rijksoverheid om 
vanaf 2030 het rekeningrijden te introduceren en daarmee tolheffing te 
vervangen. Er zijn ook geluiden dat dit mogelijk eerder, in 2026, het geval zou 
kunnen zijn. Het is een belangrijke ontwikkeling die ook het wegschap raakt. 
Wij zouden graag daarvan een nadere analyse van u tegemoet zien. Wij 
verzoeken u ons inzicht te geven hoe u hierover met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat over in gesprek bent en hoe de positie van de 
eigenaren en haar investeringen daarin wordt betrokken. Wij verzoeken u om in
de analyse ook mee te nemen wat de consequenties zijn als het rekeningrijden 
later wordt ingevoerd.

 U vermeldt dat de renovatiewerkzaamheden in de tunnel in de zomer zijn 
afgerond. Daarmee wordt een grote investering en daarmee gepaard gaande 
risico's afgesloten. Graag brengen we u in herinnering dat wij in onze zienswijze
bij uw Begroting 2020 hebben gevraagd om na afronding van de renovatie de 
toltarieven opnieuw in ogenschouw te nemen, mede in relatie tot een 
compensatie van de sinds de oprichting door participanten verstrekte 
investeringsbijdragen in het wegschap.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Dordrecht,

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.W. Kolff
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