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Onderwerp Ons kenmerk
rijksbijdrage uitvoering Woon|Werk|Leef (WWL)-plan gemeente Voorst Z-20-02725-2020-35697

Beste mevrouw Wennekendonk,

Met ProRail zijn wij al geruime tijd in gesprek over de uitvoering en financiering van het 
WWL-plan gemeente Voorst om de veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in 
het hart van de Cleantech regio te waarborgen. Maatregelen aan de spoor- en weginfrastructuur 
vormen de kern van het plan en zijn een belangrijk middel om de ambities waar te maken. Het 
plan omvat een integrale gebiedsvisie met maatregelen en effecten voor 24 overwegen op de 
spoorlijnen Apeldoorn-Deventer en Apeldoorn-Zutphen in het gebied en doortrekking en afron
ding van de zuidwestelijke randweg om Twello met een tunnel in plaats van een gelijkvloerse 
overweg ter hoogte van overweg Hartelaar. Wij hebben het WWL-plan gemeente Voorst sa
mengevat in de brochure 'Het kan anders! Twello verbindt' en in een animatie. Beide zijn in uw 
bezit. In deze brief leest u over de positieve businesscase, de rijksbijdrage en het vervolg van de 
samenwerking.
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WWL-plan gemeente Voorst positieve businesscase
Het intensieve proces van verkenning, afstemming, kostenraming, besluitvorming en review 
tussen ProRail en gemeente is onlangs afgerond. Uit de review door Goudappel Coffeng en 
ProRail blijkt dat het plan een degelijke integrale gebiedsvisie betreft met de kans om de veilig
heid van het spoornetwerk en robuustheid van het treinverkeer in het kader van de programma's 
LVO en NABO op beide spoorlijnen binnen deze regio substantieel te verbeteren. Bovendien 
blijkt uit de review dat deze integrale aanpak een hoge mate van kosteneffectiviteit kent. Ook de 
Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het plan positief beoordeeld en stemt op basis van 
de Risicoanalyse Overwegveiligheid in met kruising van de randweg met het spoor met een 
tunnel of een gelijkvloerse overweg. Met de opheffing van de overwegen Penninkslaantje en 
Woudweg is de uitvoering al begonnen. De procedure tot onttrekking van de over
weg Bolkhorstweg loopt nu.

Rijksbijdrage voor uitvoering WWL-plan gemeente Voorst
De kosten voor uitvoering van het totale WWL-plan gemeente Voorst zijn zodanig omvangrijk 
dat financiering door de gemeente alleen niet mogelijk is. Daarom vragen wij u het Rijk te ver
zoeken om een rijksbijdrage in het kader van het LVO-programma of bijdrage uit een ander 
budget voor uitvoering van het totale plan en uw medewerking en cofinanciering voor verdere 
studies. Hiermee kunt u dit verzoek beschouwen als een formele aanmelding van het WWL-plan 
gemeente Voorst voor het LVO-programma. Met u gaat onze voorkeur uit naar afronding van de 
randweg met tunnel. Wij zijn bereid hiervoor C 5 mln. te reserveren en voor afwaardering en 
herinrichting van het lokale netwerk C 1,5 mln. Daarnaast heeft de gemeenteraad C 375.000 
beschikbaar gesteld voor uitvoering van het NABO-programma.
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Vervolg samenwerking
Wij beseffen dat onze aanpak wat afwijkt van de gebruikelijke overweg projecten die in het LVO- 
programma worden opgenomen. Tegelijk bent u een groot voorstander van deze integrale ge
biedsgerichte totaalaanpak waarbij met één plan meer overwegen worden opgeheven, afge
waardeerd en/of veiliger ingericht. Voor de verdere uitwerking en zorgvuldige en efficiënte bege
leiding van het plan en afstemming binnen het LVO- en NABO-programma binnen ProRail heeft 
u een coördinerend projectmanager toegewezen. Deze aanpak onderschrijven wij van harte.
Met u en de bijdrage van overige partners wensen wij samen uitvoering te geven aan het plan 
en als ambassadeur te fungeren.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Teun Groothedde. Zijn telefoonnummer 
is 0571-27 93 71.
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