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Gemeente Voorst
t.a.v. de heer Jelle Koopman,
H.W. lordensweg 17
7391 KA Twello
Betreft:

Zienswijze op Ontwerp Programma Mobiliteit Voorst 2020 - 2030,

Geachte heer Koopman,
Middels dit schrijven ontvangt u onze zienswijze op het Ontwerp Programma Mobiliteit Voorst 2020
- 2030. Deze zienswijze is opgesteld door Stichting Natuurlijk Twello, een platform van bewoners
van Twello West, onder meer van de wijk Molenveld en het Hartelaar.
Inleiding

Allereerst spreken wij onze complimenten uit voor de moeite die de gemeente Voorst genomen
heeft om te komen tot een visie op mobiliteit passend binnen de kaders van de nieuwe
omgevingswet.
Daarbij onderschrijven wij de belangrijkste trefwoorden Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid uit
de Ruimtelijke Toekomstvisie van 2018, die als basis voor dit Ontwerpstuk geldt.
Eveneens onderschrijven wij de voornaamste speerpunten 'Fiets op 1' en 'Verkeersveiligheid'. Wij
zijn verheugd te lezen dat de gemeente mede in het kader van de ook door haar onderschreven
ambities van de Cleantech Regio in 2030 energieneutraal wil zijn, stevig inzet op duurzaamheid en
dus op schone mobiliteit. Een vitale samenleving en een gezond leefklimaat vragen daar om. Dit is
van cruciaal belang om als gemeente Voorst interessant te blijven voor bewoners en
werkgevers/ondernemers voor nu en in de toekomst. Goede bereikbaarheid en maatschappelijk
verantwoord omgaan met publieke gelden horen daar vanzelfsprekend ook bij. Dit vraagt om een
gedegen, verantwoorde en integrale afweging, waarbij de mening van de burger niet alleen gehoord
wordt, maar ook daadwerkelijk echt telt.
En hier wringt nu juist de schoen. In de verdere uitwerking van het Ontwerp neemt u naar onze
mening in deze afweging enkele verkeerde afslagen. Met onze zienswijze willen wij voorkomen dat
dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Graag lichten wij onze visie toe, waarbij wij met name stelling
nemen tegen de nut en noodzaak van de westelijke randweg als dé oplossing voor veronderstelde
verkeersproblematiek in Twello.
Aanvullend verbazen wij ons over het ontbreken van een hoofdstuk over het huidige functioneren
van het vliegveld Teuge en de daaraan gerelateerde ontwikkelingen. Ook de luchtvaart is voor de
gemeente Voorst toch volgens eigen agenda een onderdeel van de mobiliteit.
In deze zienswijze sommen wij onze bezwaren en argumenten op en zijn van mening dat er
goedkopere en op de langere termijn betere oplossingen zijn. In een nader gesprek met u willen wij
graag deze zienswijze toelichten.
Goede en veilige bereikbaarheid en ontsluiting van woonwijken, centra en bedrijventerreinen in
Twello

•

Twello,

De grote uitslaande brand op de Nijverheid was een unieke kans om dit bedrijventerrein te
herinrichten en te verduurzamen conform uw eigen visie "Leidraad Spoorzone Twello 2030+.
Dit door bedrijven te verplaatsen naar onder andere de Engelenburg. Dit had pas echt
maatschappelijke meerwaarde en impact gehad op het leefklimaat in Twello en biedt de kans
voor nieuwe woongebieden. Een gemiste kans dus, waarvan wij als burgers niet snappen dat
u die heeft laten lopen. Een oud stagerapport van een HBO student opgesteld in 6 weken
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wordt als onderbouwing gebruikt om hiervan af te zien; onbegrijpelijk ! Gebruik een deel van
het budget om, zoals zelf aangegeven in de leidraad, een deel van het industrieterrein om te
turnen tot woongebied en daarbij bedrijven met veel (vracht)verkeersbewegingen zoals
Horesca Lieferink te verplaatsen.
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Door de afnemende activiteiten of zelfs volledig gestopte bedrijven op de Nijverheid,
verplaatsing van het Veluws College aan de Hietweideweg en steeds verder afnemende
detailhandel aan de Molenstraat, is de totale verkeerbelasting van de Molenstraat al sterk
verminderd. De verkeersveiligheid is hier niet in geding, zo laten gelukkig de statistieken zien
met 1 melding in 2018 en 1 in 2019 ( zie hiervoor als bron de STAR-ongevallenkaart
https: //www.star-verkeersongevallen.nl / Ma p#0-9-0-0/ 16/ 52.2476/ 6.1218 en BRON
basisregistratie ongevallen Nederland https://theseus.swov .nl/si ngle/?appid=73c9f2d72873-4e4a-8e6e-095840c66ee5&sheet=fd750336-ee63-4e97-ae889619d7b351dl&o pt=currsel%2Cctxmenu ). De eventuele aanwezigheid van een subjectief
gevoel van onveiligheid kan met eenvoudige en veel goedkopere herinrichting van deze weg
opgelost worden i.p.v. van een te dure randweg.

•

Wij stellen dat de door de gemeente gehanteerde en gedateerde MER door verkeerde
aannames, milieutechnische aspecten en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en
omstandigheden niet meer is te gebruiken voor ingrijpende beslissingen als de aanleg van
een randweg.

•

Minder verkeer maakt het leefklimaat veiliger geldt in algemene zin. De randweg die volgens
de in opdracht van de Gemeente door RoyalHaskoningDHV opgestelde modellen een sterk
aanzuigende werking laat zien voldoet hier niet aan. De aanzuigende werking van en naar de
Al, de ASO en Apeldoorn zorgt immers voor een forse toename van het verkeer in en rond
Twello. Ook plaatsen zoals Teuge krijgen hier meer overlast van en deze toename staat haaks
op het provinciaal beleid voor wegen zoals de N344. Het gepresenteerde verkeersmodel
hebben wij laten doorrekenen en leidt tot een verkeerstoename van meer dan 10% in geheel
Twello t

•

De randweg lost het veronderstelde (subjectieve) gevoel van verkeersonveiligheid voor
fietsers in het centrum, rond de Veilingstraat/Domineestraat, in Oost (op de HW lordensweg
en Voordersteeg) , de Zuiderlaan en in de Molenveld niet op. Het lokale (auto en vracht)
bestemmingsverkeer blijft daar rijden en wordt niet minder. Zo blijkt ook uit uw eigen
modellen dat dit ruim 2/3 is van de bewegingen. Erger nog, vanuit de randweg wordt een
afslag voor (vracht)verkeer naar de Nijverheid gecreëerd door de smalle Molendwarsstraat,
een woonwijk met 30 kilometer verkeer. Dit verkeer komt via de wijk Molenveld op de
Molenstraat. Daarbij komt dat de afslag naar de Molendwarsstraat direct achter een bocht
en een verlaagde tunnel zou komen te liggen en er op die plek dus geen overzicht is voor
afslaand en aankomend verkeer. Dit lijkt ons zeker geen veilige en duurzame oplossing.

•

In dit Ontwerp Programma ontbreekt ook een visie over de ontwikkeling op het gebied van
woningbouw, dus ook de daarbij horende verkeersbewegingen van bewoners. Denk hierbij
aan de nog steeds verder uitbreidende wijk Twello Oost/ Fliertbuurt. Daarbij komt dat aan
de noordzijde van de Rijksstraatweg, in de hoek van de Kruisweg, Basseltlaan en
Kruisvoorderweg de nieuwe woongebieden van Twello zijn geprojecteerd. Daarmee ontstaat
er meer druk op de Rijksstraatweg en de H.W. lordensweg. Zowel de ontwikkeling van Twello
Oost, maar zeker ook Twello Noord zijn niet meegenomen in de verkeersmodellen van de
gemeente en RoyalHaskoningDHV.
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Het moet ons ook nog van het hart dat er nog steeds, laten we het netjes zeggen, gegoocheld
wordt met verkeersbewegingen. Op de poster "Evaluatie verkeersbeleid" zijn er in onze ogen
bewust opgeblazen cijfers voor intensiteit gebruikt; de Molenstraat heeft bij lange na geen
8.000 verkeersbewegingen; slechts 5.600 volgens uw eigen verkeerstellingen. Volgens
tellingen van 2018 van de provincie heeft de N344 bij de Oude Rijkstraatweg slechts 8.000
bewegingen in plaats van de 10.000
(http://gelderland.ma ps.arcgis.com/ apps/ weba ppviewer/ index.html?id=1d005f9242d94009
a3a70b9dd264ea8d ) en ook de H.W. lordensweg heeft er geen 12.000 maar 9.000
bewegingen. Daarnaast wordt In dezelfde poster niet de actuele ongevallencijfers over 2018
en 2019 weergegeven. Deze nieuwe cijfers laten de trend van ongevallen- en
verkeersslachtoffers nog verder dalen. Informatie naar de burgers hoort betrouwbaar te zijn
en niet voor politieke doeleinden opgeblazen te worden.

Duurzame leefomgeving
•

Meer asfalt trekt meer verkeer aan. Dat blijkt ook uit de verkeersmodellen. De randweg trekt
meer verkeer aan, ook voor het centrum van Twello. Dus simpelweg niet doen als het niet
aantoonbaar nodig is! Zoals de huidige wethouder zelf al tijdens het debat Guni 2017) gesteld
heeft: De noodzaak voor een westelijke randweg ontbreekt en over het nut kan
gediscussieerd worden.
In deze tijd van problematiek rond stikstof, fijnstof, PFAS is het maatschappelijk not done een
aantrekkelijk natuurgebied als 't Hartelaer op te offeren voor stinkend asfalt, zeker als dat
direct aangrenzend is aan de directe leefomgeving van bewoners in de wijk. Met extra
overlast van geluid en ongezonde lucht als gevolg en het doorkruisen van een direct op de
wijk aansluitend natuurgebied. Bij haar onderbouwing voor een randweg wordt door de
gemeente gesteld dat groen op de Molenstraat meer ruimte moet krijgen. De vraag is of dit
de vernietigende werking, ten gevolge van de aanleg van de randweg, op het natuurschoon
aan de westkant van Twello compenseert. Ons lijkt dat van niet! Bovendien wordt door de
aanzuigende werking van deze weg Twello weer meer belast, waardoor overlast weer
toeneemt (ook in de kern komt meer verkeer, volgens de modellen!). Zo worden de
veronderstelde voordelen van een randweg (ook voor de Molenstraat en de kern van Twello)
weer teniet gedaan!

•

Om maar even aan te geven hoe de Gemeente Voorst op 2 gedachten hinkt; de rondleiding
voor de Entente Florale Europe 2019 startte op 't Hartelaer, dus op de plek waar de
gemeente Voorst een randweg wil aanleggen. Dit was toch volgens uw eigen website een
prijs voor de wijze hoe omgegaan wordt met mooie landschappen !

•

Het verlies van leefomgeving door een randweg is onacceptabel voor ons en de leefomgeving
staat toch ook bij de gemeente Voorst hoog in haar vaandel. De Gemeente heeft dit zelf toch
ook verwoord in haar ruimtelijke toekomstvisie Voorst van november 2017 met de mooie
titel: Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid.

•

In dit kader halen wij ook de extra belasting van leefomgeving aan voor het westelijke deel
van Twello t.g.v. de ontwikkelingen en de huidige vliegbewegingen gerelateerd aan vliegveld
Teuge en Lelystad. Dit zorgt voor een onacceptabele cumulatieve opeenstapeling van geluid,
trillingen, stik- en fijnstof, mede ook al veroorzaakt door de spoorlijn ter plaatse.

Werken in de actualiteit
•

Het is maatschappelijke gezien onverantwoord vergaande investeringsbesluiten als een
westelijke randweg te nemen op sterk verouderde data en onderzoeken. De onderliggende
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MER dateert al uit 2010. En deze valt niet meer representatief te noemen gezien de
ontwikkelingen in Twello van de afgelopen 10 jaar. En door alle ruimtelijke ontwikkelingen in
Twello en dan ook met name te noemen in Twello Oost en straks Twello Noord, maar zeker
ook de ontwikkelingen van de Molenstraat en Hietweideweg hebben sterke impact op de
huidige en toekomstige mobiliteitsbewegingen. Daarmee houdt een sterk achterhaalde MER
zeker geen stand !
•

En zoals gesteld, gelukkig laten de veiligheids- en ongevallenstatistieken zien ( zeker ook als
2018 en 2019 meegenomen worden ) dat de verkeersveiligheid in Twello, zeker in West, op
een meer dan acceptabel niveau zitten. En de ervaren onveiligheid op de HW lordensweg
wordt echt niet opgelost met een westelijke randweg; dat is een illusie. Volgens de door u
gehanteerde modellen is er slechts een minimale vermindering van verkeer op de HW
lordensweg als de westelijke randweg er zou komen. Begin nu gewoon met het aanleggen
van een rotonde op de kop van de Zuiderlaan en de H.W. lordensweg en een betere
aansluiting en oversteekplek bij de Voordersteeg. Dit maakt deze kruispunten veiliger voor al
het verkeer en haalt de snelheid uit het verkeer vanaf de Al. Maak daarnaast de aansluiting
Molenstraat-Frans Halsstraat veiliger. Wij willen graag daarover meedenken.

•

Volgens de Omgevingswet (welke 2021 in werking gaat) heeft de gemeente een
omgevingsplan, waar overlast als gevolg van wegen, spoor en industrie voor de bebouwing
moet worden beperkt. Dat is zeker van toepassing voor de aanleg van de westelijke randweg.
Alle te nemen besluiten moeten dan ook al getoetst aan deze nieuwe omgevingswet.

Maatschappelijk verantwoorde besteding van publieke gelden
•

Als nut en noodzaak ontbreken kunt u als gemeente niet, met alleen door politiek belangen
gedreven oogkleppen op, zo een ingrijpende inbreuk op natuur en leefomgeving op deze
manier er door drukken. Dit is maatschappelijk en financieel onverantwoord.

•

Als u als gemeente ook nog eens krap bij kas zit, is het helemaal uw plicht die beslissingen te
nemen die maatschappelijke meerwaarde bieden, waarbij een sterkere focus op de sociaal
zwakkeren, jeugd- en ouderenzorg in onze gemeente u zou sieren.

•

Daarbij komt ook nog eens dat de opgenomen inschatting van kosten sterk verouderd is en
destijds al veel te optimistisch was. Dit hebben wij al eerder aangetoond middels opgaven
van andere tunnels en randwegen. Naast dat in de destijds genoemde ramingen niet alleen
verkeerde aannames zijn gemaakt, zijn ook deze dan ook bewust verre van volledig geweest.

•

Dit nog los van de algemene ervaring dat dergelijke infrastructurele projecten sterk de
neiging hebben uit de geraamde kosten te lopen door zogenaamde onvoorziene
omstandigheden, waarvan wij er reeds nu al een aantal kunnen duiden. In dit kader halen wij
ook nog de financiële, boekhoudkundige trucs aan die de gemeente Voorst samen met de
andere gemeenten als aandeelhouders van het vliegveld Teuge uit heeft gehaald om de
continuïteit van het vliegveld te waarborgen. De economische toegevoegde waarde is er niet
of nauwelijks. De vervuiling en omgevingsbelasting is duidelijk en eenvoudig aantoonbaar.
Evenals dat het een speeltje is voor een zeer kleine elite tegen een te laag luchthaventarief.
Wij zijn nu al benieuwd naar de ontwikkelingen rond de tijdelijke huisvesting van
ambtenaren en de vernieuwing van het gemeentehuis !

Het siert u als gemeente en raad als u -zichzelf in de spiegel aankijkende- anno 2020 terug komt op
een in het verleden genomen besluit met natuurlijk een aantal voorwaarden. Maar voor dit besluit -
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waarvoor de grondslagen niet meer actueel, valide en van toepassing zijn en absoluut niet meer
passen in provinciale en landelijke politieke uitgangspunten - is geen plek in de gemeente Voorst.
Daarbij moet het ons nogmaals van het hart dat de door u geroemde verbindende rol van inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties blijkbaar in de gemeente Voorst alleen toevertrouwd
wordt aan papier en absoluut niet in praktijk wordt gebracht. Ja, voor de bühne de vinkjes zetten dat
een en ander doorlopen is, geeft nog niet aan dat het participatieproces met burgers ofwel
belanghebbenden uitgevoerd wordt. Als de verantwoordelijk wethouder bij de evaluatie van het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2009 aangeeft dat hij niet in gesprek wil gaan met ons en ons
bezwaar wel ziet bij de bezwaren op de omgevingsvergunning dan is participatie en gezond overleg
ver te zoeken.
Tot slot vragen wij u daarom met klem het concept Ontwerp Programma op bovengenoemde
aspecten aan te passen in lijn van de door ons ingebrachte zienswijze. Wij kunnen dan ook niet
wachten op uw uitnodiging om aan tafel een en ander toe te lichten 1
Wij verblijven in afwachting van uw reactie,
Stichting Natuurlijk Twello, mede namens de bezorgde bewoners Twello West, onder meer van de
wijk Molenveld en het Ha~elaar,
Koos Kasemir

Theo Timmermans
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