
Waarom die Randweg 
er niet moet komen!

Als de grootste politieke partij 
in de gemeenteraad van Voorst 
met gemeenschapsgeld een dure 
publiekscampagne moet beginnen 
voor de Randweg Twello, dan is het 
duidelijk dat er hier iets niet klopt. 
Wat er niet klopt, dat kunt u hier 
onder lezen. 

Met het noemen van alle ontbrek-
ende argumenten tegen (die GB 
met opzet niet genoemd heeft 
vorige week) tonen wij aan dat de 
Randweg geen oplossing biedt (er 
is immers geen probleem), veel 
gemeenschapsgeld kost en onher-
stelbare schade toebrengt aan het 
leefgenot van inwoners, natuur & 
milieu. Zó geven wij u het eerlijke, 
volledige verhaal.

HISTORISCH PERSPECTIEF
De randweg staat al veertig jaar 
ingetekend. En waarom is die er 
nog nooit gekomen? Simpel: geen 
noodzaak, te duur en slecht voor 
natuur & milieu. De randweg is in de 
loop der jaren de oplossing geweest 
voor tal van problemen, die allemaal 
als sneeuw voor de zon zijn verd-
wenen: drukte op de Molenstraat, 
onveiligheid in de wijk, economische 
groei op de Nijverheid, de bevolkings-
groei en nu voor de verkeersveiligheid 
van heel Twello. Duidelijk is dat er 
een oplossing is bedacht, waarvoor 
geen probleem bestaat. Vandaar dat 
de Randweg elke keer weer is afge-
serveerd als geen noodzaak, te duur 
en slecht voor natuur & milieu. Dit 
geldt nog steeds. Niet voor niets heeft 
GB-wethouder van der Sleen in de 
raad gesteld, dat er voor de Randweg 
geen noodzaak was en dat over het 
nut te twisten valt. 
Er is ook geen sprake van vruchten 
plukken van eerdere investeringen 
met het doortrekken van de randweg, 
zoals GB stelt. Integendeel, de situatie 
is ondertussen zodanig veranderd dat 
een randweg alleen maar leidt tot ex-
tra verspilling van kostbare gemeen-
schapsgelden.
Op verkeersgebied kent Twello alleen 
problemen in Oost met de drukte op 
de Iordensweg door alle nieuwbou-
wontwikkelingen daar en die worden 
met een randweg in West niet opge-
lost. Zo blijkt ook duidelijk uit onze 
analyse van de verkeerscijfers van de 
gemeente. 
Ambtenaren hebben ooit bedacht dat 
de Randweg er zal moeten komen, 
koste wat kost, en GB heeft dat 
overgenomen. Waarom? Er is geen 
echt verkeersprobleem in Twello. Er is 
geen nut en noodzaak. Het kost teveel 

gemeenschapsgeld. Het gaat ten ko-
ste van woongenot. Het vernietigt  ko-
stbare milieu en natuur.  Dus zeg het 
maar. De argumenten van GB in hun 
advertorial van vorige week getuigen 
van weinig visie op een leefbaar Twel-
lo en kennen een hoog  ‘Trumpiaans’ 
gehalte (‘fake-news’). 
De tijden zijn veranderd, ook in 
Twello. Corona, klimaat en vergrijzing 
vragen juist om andere vernieuwende 
oplossingen: smart, duurzaam en 
gezond. Meer asfalt is naïef, ver-
spillend en achterhaald. IJzerenhein-
ig vasthouden aan een gedateerd 
coalitieakkoord getuigt niet van goed 
bestuur. Er is hier letterlijk sprake van 
tunnelvisie.
Het echte en eerlijke verhaal om 
te voorkomen dat duur verdiende 
belastingcenten verspild worden 
aan megalomane projecten van 
bestuurders, leest u hierna. Wij ne-
men u mee in hoe de overheid weder-
om een loopje met u dreigt te nemen,  
op kleine schaal vergelijkbaar met o.a. 
de toeslagenaffaire.

1 STELLING: DE RANDWEG IS 
EEN PRESTIGEPROJECT – JA, 
INDERDAAD
Als de wethouder van GB stelt in de 
raadsdebatten (april en juni 2017) dat 
er geen noodzaak is en dat er over 
het nut valt te twisten én de raad (met 
GB in de meerderheid) besluit de 
randweg toch aan te leggen, dan kan 
er alleen sprake zijn van een prestige-
project. 

2 STELLING: RAPPORTEN ON-
JUIST EN ACHTERHAALD – JA, 
INDERDAAD
Een milieueffectrapportage (MER) 
van 8 jaar oud is achterhaald gezien 
alle recente ontwikkelingen in Twello.  
Verkeerstellingen uit die tijd zijn niet 

meer valide (zo laat de tabel ook zien) 
, want Veluws College, Blokker, Klomp, 
Koers,  Starline zijn ondertussen ver-
trokken uit de wijk. Beslissingen zijn 
dus genomen op basis van onjuiste 
aannames.
De MER is niet geactualiseerd in 2017, 
alleen nieuwe tellingen op alleen die 
plekken die de gemeente goed uitk-
wam. Het effect van sluiting spoorwe-
govergangen is nooit meegewogen 
in de MER, evenals de aansluiting van 
Molendwarsstraat op de randweg.
De nieuwe omgevingswet kijkt in-
tegraal naar alle overlast (geluid, 
stikstof, fijnstof, trillingen). In de MER 
is nooit de overlast van trein, vlieg-
verkeer en van de landbouw meege-
wogen. De MER voldoet niet aan de 
nieuwste wet- en regelgeving. Een 
nieuwe MER durven de gemeente en 
GB niet aan, want daaruit zal blijken 
dat een nieuwe randweg er nooit mag 
komen.
Door structureel thuiswerken blijft 
een afname van het verkeer te verwa-
chten (dat het verkeer toeneemt is 
een leugen van GB).

3 STELLING: TWELLO NIET 
VERKEERSONVEILIG – JA, 
INDERDAAD
Zwaar verkeer raast niet door Twel-
lo, ze houden zich aan de snelheid. 
De hoeveelheid (zwaar) verkeer past 
gewoon bij een dorp zoals Twello. Alle 
statistieken laten zien dat de verkeer-
situatie is Twello absoluut veilig te 
noemen is. Dit is ook bevestigd door 
de verkeerskundige ambtenaar van 

de gemeente Voorst op de Infor-
matieavond van 29 jan jl., want de de 
gemeente was hier zelfs trots op. 
Door sluiting van overwegen in Twello 
veranderen de verkeerstromen waar-
door de veiligheid van scholieren van 
en naar Veluws College substantieel 
minder wordt. En was dit niet ooit juist 
het probleem waarvoor de Randweg een 
oplossing moest bieden…

4. STELLING: STELLING NUT EN 
NOODZAAK NIET AANGETOOND 
– JA, INDERDAAD
De MER is een hulpmiddel om het 
milieubelang mee te wegen bij het 
nemen van besluiten. De MER kent 
geen verschil tussen theoretische en 
praktische noodzaak. Dat is eigen 
interpretatie van GB. Noodzaak is 
nooit vastgesteld en over nut valt te 
twisten, zoals de GB-Wethouder zelf 
heeft aangegeven in de raadsdebat-
ten (2017).
En overigens, de slinger bij de Deka 
in de Molenstraat heeft alleen maar 
meer onveilige situaties opgeleverd, 
vindt de buurt. 

5 STELLING: RHDHV NIET ON-
AFHANKELIJK – JA, INDERDAAD
Het is maar hoe de gemeente de 
opdracht formuleert en dat bepaalt 
de uitkomst. Wie betaalt, bepaalt. Elke 
burger weet ondertussen dat de over-
heid als opdrachtgever de uitkomst 
van rapporten bepaalt. Ingehuurde 
adviesbureaus zijn niet onafhankelijk. 
Zie de belastingtoeslagenaffaire. Ook 
daar is sprake van doelredenatie, net 
als hier. 

6 STELLING LANDGOED HARTE-
LAAR WORDT VERNIELD – JA,  
MET VEEL NATUURSCHADE
Meer zichtbaar dan ooit? Wat is nu be-
langrijker: een doorgaande automo-
bilist uit Apeldoorn een een uitzicht 
op het Hartelaar geven of onze eigen 
burgers het zicht op en toegang tot 
mooie natuur laten behouden? De 
randweg doorsnijdt de ecologische 
verbindingszone, zo stelt de MER. 
Ingrijpen op de natuur én het 
landgoed Hartelaer brengt onherstel-
bare schade aan de biodiversiteit en 
leefomgeving. Meer CO2-uitstoot, stik-
stof en fijnstof, verlies van leefterrein 
voor bedreigde dieren (vleermuizen, 
uilen, dassen, roeken), planten en 
oude, statige bomen.

7 STELLING AANWONENDEN 
WORDEN ERNSTIG BENADEELD 
– JA, INDERDAAD
Als nut en noodzaak onherroepelijk 
waren aangetoond op een objectieve, 
eerlijke wijze met de juiste partic-
ipatie van burgers, dan waren wij 
niet tegen de Randweg, zoals altijd 
gesteld. 
Een flinke afstand is een rekbaar be-
grip. Hoe kan GB de situatie vergeli-
jken met die aan de Zuider- en Wes-
terlaan. Die afstanden tot woningen 
zijn niet te vergelijken.  En waarom 
is er dan namens 50 huishoudens 
wonend aan de Zuiderlaan ingespro-
ken op de RTG (9-9-2020), waarbij zij 
letterlijk hebben aangegeven overlast 
te hebben van lawaai en fijnstof. De 
randweg heeft een groter vervuilend 
effect, ook op de overige wijken in 
Twello.
De Randweg raakt onze wijk wél 
direct: geen directe uitloop naar 
natuur, geen zichtlijnen en lawaai en 
vervuiling op de koop toe.
Actuele tellingen laten zien dat de 
toegenomen verkeersdrukte wel 
meevalt, behalve op de Iordensweg 
t.g.v. de nieuwbouw in Oost (zie ta-
bel)…da’s logisch.
Als de gemeente haar eigen plan van 
40 jaar geleden al keer op keer heeft 
afgeserveerd, vanwege geen ‘nut en 
noodzaak’, dan zou het ze sieren het 
plan definitief van tafel te halen. 
De gemeente gaat ver om de 
randweg door te drukken: zo wordt 
de randweg nu - anno 2020-  gekop-
peld aan het plan om spoorwegov-
ergangen door de hele Gemeente 
Voorst te sluiten waarmee het de 
burgers heeft overvallen. Ook in de 
MER en het nieuwe Mobiliteitsbeleid 
is hier niets over te vinden. 

8 STELLING DE RANDWEG 
LOST HET VERKEERSPROB-
LEEM NIET OP – JA, 
INDERDAAD
Zolang de Nijverheid blijft, maar ook 
winkels en supermarkten in het cen-
trum, blijft er vrachtverkeer door de 
wijken gaan, met of zonder randweg.  
Die randweg is ook nooit bedoeld om 
alleen vrachtverkeer weg te sluizen. 
De randweg lost de verkeerdrukte 
t.g.v. nieuwbouw in Oost niet op én 
heeft een sterke aanzuigende werk-
ing uit Apeldoorn, Teuge en A50/
A1, waarmee de verkeersdrukte 
alleen maar groeiende is. Het wordt 
hierdoor niet rustiger en leefbaard-
er in het dorp. De randweg verlegt 
de problemen naar de Molend-
warsstraat, Nijverheidsstraat en 
Omloop.
De gemeente heeft nooit serieus het 
effect van eenrichtingswegen onder-
zocht. Gemiddeld genomen leidt 
een éénrichtingsweg nooit tot meer 
kilometers voor het hele gebied. 
Misschien is dit juist wel een interes-
sante en kosteneffectieve optie om 
wel serieus te gaan onderzoeken. Epe 
en Vaassen varen er al jaren wel bij.

9 STELLING DOOR CORONA IS 
ER MINDER VERKEER – JA, EN 
DIT BLIJFT STRUCTUREEL ZO
De Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur heeft in juli 2020 het 
rapport “Groen uit de crisis” aan het 

kabinet aangeboden, waarin staat 
dat de overheid niet meer dient te 
investeren in de aanleg van nieuwe 
wegen, onder meer omdat deze 
minder hard nodig zijn nu meer 
mensen structureel thuis werken én 
onze natuur steeds schaarser en bel-
angrijker wordt voor ons welzijn.

10 STELLING DE PRIJS VAN 
PRORAIL IS TE HOOG – NEE, DE 
RANDWEG IS TE DUUR VOOR 
GEMEENTE VOORST
Aanleg van rondwegen en tunnels  
vallen altijd duurder uit, zoals bij de 
rondweg Voorst. De ondertunneling 
in Apeldoorn/Laan van Osseveld kost 
minstens 25 miljoen euro. 
GB verwijst naar een intentieover-
eenkomst uit 2009, maar dat is oud 
en achterhaald door nieuw beleid bij 
Prorail. Prorail zet in op het sluiten 
van de onbewaakte overwegen en 
dat is bij de Randweg niet aan de 
orde. 

11 STELLING ER IS ONVOL-
DOENDE FINANCIËLE DEKKING 
– JA, INDERDAAD
Met 5 miljoen investering krijgt de 
gemeente geen randweg met onder-
tunneling voor elkaar, zoals wel in 
het raadsbesluit is vastgesteld.
Provincie Gelderland heeft in haar 
nieuwe omgevingsvisie “GAAF 
Gelderland” behoud en verbetering 
van de leefomgeving voor burger en 
natuur boven alles gesteld. Natuur 
inruilen voor asfalt zonder nut en 
noodzaak past hier simpelweg niet 
in. Vanzelfsprekend dus dat de Pro-
vincie niet akkoord gaat. 
Er is al vaak gevraagd om een deu-
gdelijk financieel overzicht, maar dit 
kan de gemeente niet produceren. 
De huidige ramingen uit 2012 zijn 
echt niet meer reëel, gezien alleen 
al de enorme kostenstijgingen van 
arbeid en bouwmateriaal over de 
afgelopen jaren van gemiddeld ruim 
15%.  De kosten van grondonteigen-
ing en rechtszaken zijn hier nog niet 
eens in meegenomen.

12 STELLING DE RANDWEG 
GAAT TEN KOSTE VAN SO-
CIAAL DOMEIN – HIEROVER 
ZIJN WE HET EENS
Toch jammer dat de gemeente 
vasthoudt aan een 40 jaar oud plan 
voor de Randweg en eigen inwoners 
geen kans op wonen biedt conform 
hun eigen visie Leidraad Spoorzone 
Twello 2030+ (mei 2008).

13 Stelling de randweg kost alleen 
maar geld – ja, biedt geen oplossing
Er zijn door de gemeente vele 
problemen bedacht in de afgelopen 
40 jaar waarvoor de randweg een 
oplossing zou zijn. Maar als er geen 
probleem is, zoals keer op keer is 
aangetoond, dan is de oplossing ook 
niet nodig en kost het dus alleen 
maar geld.
Uit de verkeersmodellen van de 
gemeente zelf blijkt klip en klaar 

dat de randweg een aanzuigende 
werking heeft van ruim 10% vanuit 
Apeldoorn, Teuge en de A50. Niet 
voor niets dat buurgemeente Apel-
doorn geen voorstander is van deze 
randweg omdat zij ook meer ver-
keersdruk verwachten op de Deven-
terstraat. Het is van ‘de zotte’ dat de 
gemeente zoveel  gemeenschapsgeld 
over heeft om die verkeerstromen 
van buiten door Twello naar de A1 
te laten gaan. En de gevolgen: 30% 
meer auto’s over de Zuiderlaan, 
waardoor de sportvelden nog slech-
ter bereikbaar worden en waarmee 
de veiligheid voor onze sportende 
kinderen pas echt in gevaar komt.

14 STELLING ER ZIJN ALTER-
NATIEVEN VOOR DE RANDWEG 
– JA, INDERDAAD
Simpelweg niet doen. Het gemeen-
schapsgeld kan beter besteed 
worden aan de echte problemen 
van Twello in het sociale domein, 
in nieuwe betaalbare woningen of 
aan natuur & milieu (wat past bij de 
prijs van de groenste gemeente van 
Europa, waar de gemeente zo trots 
op is). 
Afwaarderen Molenstraat: een paar 
bloembakken en inhammen is vol-
doende voor nog meer snelheidsre-
ductie en dat leidt niet tot meer 
sluipverkeer (zoals GB onterecht 
stelt.
Oostelijke randweg: In Oost worden 
de meeste probleem ervaren. En 
daar biedt de randweg in west geen 
oplossing voor. 
Verkeer van de Engelenburg kan di-
rect naar de A1 en hoeft niet binnen-
door naar de A50 te sluipen. Zonder 
randweg zijn we dus beter af.
Het zou de gemeente juist sieren 
veel meer geld te investeren in 
veilige fietsstraten door Twello, 
zoals wij ook voorgesteld bij de 
totstandkoming van het Mobiliteit-
splan. Goedkoper, veiliger, minder 
vervuilend en meer passend bij deze 
tijd.
De gemeente heeft een student een 
stageonderzoekje laten doen waaruit 
naar voren is gekomen dat het 
verplaatsen van de Nijverheid/’t Belt 
te duur zou zijn. Met respect voor 
deze stageopdracht op MBO-niveau, 
maar dat dit door de raad gebruikt is 
als het argument om niet verder de 
verplaatsing naar de Engelenburg te 
onderzoeken getuigt van onbehoo-
rlijk bestuur, zeker aangezien ze dit 
zelf in hun Leidraad Spoorzone 2030 
voorgesteld hebben. Na de grote 
brand op de Nijverheid heeft de 
gemeente verzuimd om deze grond 
zich toe te eigenen en voor woning-
bouw in te zetten: een prachtige kans 
om jonge burgers zich definitief te 
laten vestigen in ons mooie, groene 
dorp is hiermee verloren gegaan. 
Ook om zo de Engelenburg vol te 

krijgen door het verplaatsen van 
bedrijven van Nijverheid/’t Belt, zodat 
het vrachtverkeer buiten de kern van 
Twello blijft. Dat zou passend zijn in 
het dorpse karakter van de groenste 
gemeente van Europa.

15 STELLING ONJUISTE AFWE-
GING BELANGEN
Juist GB zou alleen besluiten moeten 
nemen voor de gemeente en haar 
burgers waar aantoonbaar het nut 
en de noodzaak voor is vastgesteld 
en zich niet moet verlagen tot ‘oude’ 
stokpaardjes. 

16 STELLING DE RANDWEG 
MOET ER KOMEN – NEE, JUIST 
NIET
Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. Dit geldt zeker voor 
de Randweg. Zeker als de afgelopen 
jaren dermate veel veranderingen in 
de leefomgeving zijn opgetreden: kli-
maatakkoord, vergrijzing, verplaatsi-
ng bedrijven en scholen, nieuwbouw 
in Oost, veroudering Nijverheid/’t 
Belt, Covid-19, thuiswerken, afname 
verkeer. Zo waren we 40 jaar geleden 
nog niet bang voor de opwarming 
van de aarde, nu is dat een van onze 
grootste problemen. Elke nieuwe 
weg draagt hier onherroepelijk bij 
aan verergering van ons klimaatprob-
leem. Dit is dus niet de oplossing.

17 STELLING WAT ZOU DE 
GEMEENTE NU WEL MOETEN 
DOEN?
Wij dagen de politiek uit het echte 
beeld te schetsen met betrouwbare, 
actuele gegevens om zo de juiste 
beslissing te nemen! Wij hebben 
hiervoor meer dan voldoende ingre-
diënten aangeleverd.


