
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Beste heer/mevrouw, 

 

Naar aanleiding van uw vraag met betrekking tot mogelijke compensatie naar aanleiding van de 

geplande werkzaamheden aan de N303 Harderwijkerweg tussen Ermelo en Harderwijk in 2022 en 

2023 berichten wij u als volgt. 

 

Als eerst willen wij ingaan op ons algemene beleid bij wegwerkzaamheden en vervolgens op de 

mogelijkheid om nadeelcompensatie aan te vragen.  

 

De verkeerswetgeving bepaalt in welke gevallen een wegbeheerder een verkeersbesluit moet nemen 

en welke procedure de wegbeheerder daarbij moet volgen. Bij afsluiting van een weg vanwege 

onderhoud- of reconstructiewerkzaamheden korter dan vier maanden, hoeft een wegbeheerder in 

beginsel geen verkeersbesluit te nemen en hoeft hij de bijbehorende procedure niet te volgen. 

Wanneer wij als wegbeheerder een weg korter dan vier maanden afsluiten, houden wij toch 

rekening met de belangen van derden door zoveel als mogelijk de in de verkeerswetgeving 

genoemde procedure te volgen. 

 

De keuze om een wegvak geheel of gedeeltelijk af te sluiten hangt af van een aantal factoren. Het is 

niet altijd mogelijk om een wegvak bij een reconstructie voor verkeer open te houden. Er is 

bijvoorbeeld niet voldoende vrije werkruimte bij handhaving van de verkeersstromen of afsluiting 

is verplicht vanwege de arbeidsomstandighedenwetgeving. In sommige gevallen vereist de kwaliteit 

van het werk afsluiting. Soms is afsluiting nodig omdat een reconstructie om 

verkeersveiligheidsredenen zo snel mogelijk uitgevoerd moet worden of om overlast voor derden te 

beperken. 

 

Voordat de provincie een definitieve keuze maakt over gehele of gedeeltelijke afsluiting van een 

wegvak, overleggen medewerkers van onze afdeling Uitvoeren Werken met de desbetreffende 

gemeente(n), de politie, de ambulancedienst en andere calamiteitendiensten en het openbaar 

vervoer. Wij bepalen vervolgens een omleidingsroute, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden 

met de belangen van bovenstaanden. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd via 

informatieavonden en/of (lokale) kranten. 

 

Bij het vaststellen van de periode van afsluiting houden wij zoveel mogelijk rekening met de 

specifieke omstandigheden van belanghebbende bedrijven. Wij kondigen de afsluiting in het 

plaatselijk huis-aan-huisblad aan. In alle gevallen schrijven wij de aanwonenden en de direct 

aanliggende bedrijven/ondernemers aan of nemen wij persoonlijk contact met hen op. Wij geven 
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 de omleidingsroute aan op borden. Tevens wordt in bijzondere gevallen voor daarvoor in 

aanmerking komende bedrijven een vermelding op speciale borden gedaan. Wij streven altijd naar 

een maximale bereikbaarheid voor de aanwonenden en direct aanliggende bedrijven/ 

ondernemers. 

 

Vorenstaand beleid betekent in uw geval het volgende: 

 

De uitvoering van de werkzaamheden aan de N303 is voor Ermelo gepland in het jaar 2022 en voor 

Harderwijk in het jaar 2023. Gedurende deze periode zullen wij er naar streven dat uw bedrijf zo 

goed mogelijk bereikbaar blijft.  

 

De provincie heeft reeds via een informatieavond u al bericht over bovenstaande werkzaamheden. 

Voor de aanvang van de werkzaamheden zal de provincie de bewoners en omliggende bedrijven via  

brieven, lokale kranten en op social media informatie verstrekken over de werkzaamheden, zoals 

over de duur en omvang. Door tijdig hierover informatie te verstrekken wordt aan u als 

omwonende en/of ondernemer gelegenheid gegeven om eventuele maatregelen te treffen om het te 

verwachten nadeel zoveel mogelijk te beperken.  

 

Bedrijven moeten er rekening mee houden dat wegen gereconstrueerd kunnen worden en daardoor 

tijdelijk minder bereikbaar zijn. Schade die hiermee gemoeid gaat, zoals omzetschade, komen 

veelal niet boven het normale maatschappelijk risico van een bedrijf uit en zal daarom in 

redelijkheid voor eigen rekening behoren te blijven. Dat is slechts anders indien er sprake is van 

volledige onbereikbaarheid of van een onevenredig zwaar getroffen zijn in vergelijking met 

anderen, die ook door deze werken worden getroffen.  

 

Mocht u van mening zijn dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden en meent recht te hebben 

op een vergoeding van de geleden schade, dan dient u een met (omzet)cijfers onderbouwd verzoek 

in te dienen. In het algemeen geldt daarvoor de stelregel dat een verzoek pas kansrijk wordt 

wanneer de schade tenminste 8% tot 10% van de jaaromzet bedraagt. Exacte informatie is daarover 

niet te geven, want dat is van vele factoren afhankelijk. 

 

Wanneer u meent omzetschade te hebben geleden, dan dient u bij een verzoek tot vergoeding van 

omzetschade de omzetcijfers van drie jaar voorafgaand aan de werkzaamheden aan de weg bij te 

voegen. Hoofdregel is dat een verzoek pas kan worden ingediend nadat de werkzaamheden al 

(enige tijd) zijn voltooid. Dit laatste met name om al direct inzicht te kunnen krijgen in het al dan 

niet herstel van de omzet nadat de overlast door de werkzaamheden is beëindigd. Van deze 

hoofdregel wordt slechts afgeweken indien de overlast door het werk buitengewoon groot is 

(bijvoorbeeld door volledige onbereikbaarheid) en de omzet daardoor (vrijwel) geheel teniet is 

gegaan en het voortbestaan van het bedrijf direct in het geding is. 

 

Bij uw verzoek ontvangen wij dus graag de omzetcijfers per maand van drie jaar voorafgaand aan 

de werkzaamheden tot drie maanden na de werkzaamheden. De omzetcijfers dienen voorzien te 

zijn van een accountantsverklaring. Na ontvangst van deze gegevens en bij constatering van een 

omzetdaling die behandeling van het verzoek rechtvaardigt, zullen wij deze gegevens doorsturen 

naar een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal vervolgens contact met u 
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 opnemen, mogelijk aanvullende gegevens verzoeken en/of een hoorzitting organiseren. Deze 

commissie werkt onafhankelijk van de provincie en ook het uit te brengen advies komt zonder 

overleg met de provincie tot stand. 

 

Na dit advies van de commissie zal het College van Gedeputeerde Staten vervolgens een besluit 

nemen over de door u verzochte vergoeding. 

 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Alysha van der Meer 

Jurist 
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