
Gespreksverslag vertegenwoordigers van Bewonersgroep Tonselse Veld en vertegenwoordigers van 

Provincie Gelderland 

Datum:   30 juli 2015 

Plaats:   Ermelo, Restaurant Bonaparte, Fazantlaan 

Aanwezig:  dhrn. R. Zweers (afdeling Ruimte) en W. C.H. van Houten (Regiocoördinator 

FoodValley en Noord Veluwe, Programmering, Programma Mobiliteit) van de Prov. Gelderland en 

dhrn. Raaijen, Koolmees, Jürgens en Groeneveld van de Bewonersgroep Tonselse Veld (BTV). 

 

Aanleiding voor het gesprek is de vraag van de BTV om in gesprek te komen met ambtelijke 

vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland over de doel en achtergronden van de 

ontsluitingsweg in het bestemmingsplan Tonselse Veld en de redenen van de Provincie om de in- en 

uitritten van de vier bedrijven aan de Harderwijkerweg daar niet te handhaven. 

Van de zijde van de BTV wordt een toelichting gegeven op de achtergronden van de BTV en het feit 

dat zij op zoek zijn naar de (achtergronden van de) afwegingen van de Provincie m.b.t. de in- en 

uitritten. 

Van Provinciezijde wordt aangegeven dat de uitbreiding van de bedrijvigheid en daarmee gepaard 

gaande extra verkeersdruk, de reden is om hier kritisch naar te kijken omdat zij belang hebben bij 

een goede doorstroming en (dus) zo min mogelijk aansluitingen (in en uitritten), zeker niet met de 

extra verkeersdruk die zal worden gegenereerd, aan de Harderwijkerweg. De extra verkeersdruk 

waarvan wordt uitgegaan is  70 – 200 (vracht) auto’s per etmaal. Van extra verkeersaanbod t.b.v. de 

camping De Haeghehorst is hen niets bekend.   

Allereerst wordt stilgestaan “de alternatieve voorstellen” van de BTV zoals b.v. een extra rotonde 

(ovonde) of al het verkeer op 1 uitrit laten uitkomen. Van Provinciezijde wordt aangegeven dat zij 

daar geen voorstander van zijn, ook niet van extra nieuwe aansluitingen. De doorstroming komt in 

gevaar en gevaarlijke situaties i.v.m. opstoppingen die dan kunnen ontstaan zijn daar de reden van. 

Daar over doorpratend wordt van Provinciezijde aangegeven dat er technisch gezien wel ruimte is 

voor andere oplossingen, maar zoals gezegd, deze zijn niet voorgelegd en het initiatief daarvoor ligt 

bij de gemeente. 

De Provincie bemoeit zich niet met de keuzes die de gemeente maakt (bv. t.a.v. werklandschappen 

of de ontwikkeling van bedrijventerreinen) en ook niet met de effecten op andere (gemeentelijke) 

terreinen/gebieden. Dat zijn discussies die (politiek) lokaal moeten worden gevoerd. De 

uitvoeringsconsequenties van lokale beslissingen kunnen op verschillende manieren vormgegeven 

worden.  De Provincie toetst alleen het effect van de aan hen voorgelegde keuze van de gemeente 

op de provinciale weg (N303). In dit concrete geval zijn geen alternatieven aan de Provincie 

voorgelegd. 

 

 

 

 


