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Geachte heer, mevrouw,
Het college van burgemeester en wethouders hecht er aan om u op dit moment te informeren over de
voortgang in het dossier Beter Bereikbaar Wageningen. Uw raad heeft via de Kadernota 2016
vastgehouden aan het eerdere besluit om de bereikbaarheid te verbeteren via de bestaande
infrastructuur.
U heeft daarbij wel gekozen voor een soberder oplossing, die onder andere behelst:
- realiseren van een ongelijkvloerse kruising Bornsesteeg/Nijenoord Allee;
- aanpassen kruising Mansholtlaan/Nijenoord Allee;
- het niet verdubbelen van de Nijenoord Allee, waarbij een betere, gelijkvloerse fietsoversteek
bij Hoevestein mogelijk blijft, met een logisch aansluitend fietspad op de Campus.
U geeft hierbij aan open te staan voor alternatieven en vraagt ons dit te realiseren in goed overleg met
de provincie Gelderland. Op donderdag 7 juli jl. hebben op ambtelijk niveau, als ook op bestuurlijk
niveau tussen onze portefeuillehouder en de gedeputeerde, overleggen plaatsgevonden met de
provincie. Via deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het vervolg van het proces.
Hoe nu verder
In een bestuurlijk gesprek dat onze portefeuillehouder met gedeputeerde Bieze heeft gevoerd, is door
hem meer bestuurlijke en politieke achtergrond van uw besluit geschetst. Daarbij is door hem
aangegeven dat het oplossen van de bereikbaarheid voor iedereen centraal staat en dat uw raad het
geld dat hiervoor was gereserveerd, ook in de kadernota heeft laten staan.
In het bestuurlijk gesprek heeft de gedeputeerde herhaald dat zij van mening is dat een soberder
oplossing niet zal volstaan om de bereikbaarheid te verbeteren op het niveau zoals dat eerder tussen
provincie en gemeente was afgesproken. Ook betreurt zij het dat door het raadsbesluit vertraging
optreedt in het proces om de bereikbaarheid van de Campus en de stad te verbeteren.
Tegelijkertijd stelt zij het wel op prijs- en het college eveneens – dat uw raad een motie heeft
aanvaard met de strekking dat gemeente en provincie in overleg blijven om de bereikbaarheid van
onze stad te verbeteren en het belang van bereikbaarheid onderstrepen.
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Door onze portefeuillehouder is met de gedeputeerde het volgende besproken:
- we berekenen wat het niet-verdubbelen van de Nijenoord Allee voor effect heeft op de
doorstroming en daarmee ook voor de bereikbaarheid van onze stad;
- ook zal worden bekeken of een gelijkvloerse oversteek bij Hoevestein verkeerskundig past en
zo ja, wat dat voor de doorstroming voor effecten te zien zal geven;
- deze berekeningen zullen niet alleen wordt uitgevoerd voor peiljaar 2030, maar ook voor 2020
en 2025; dit om inzicht te krijgen in de verwachte doorstroming/stremmingen op de kortere en
langere termijn.
De uitkomsten van bovenstaande berekeningen zijn beschikbaar vòòr de behandeling van de Begroting
2017. De provincie is op ambtelijk niveau betrokken bij dit onderzoek. Hierbij betrekken we, net als in
het voorgaande proces, zoveel mogelijk de breed samengestelde klankbordgroep/werkgroep.
Overigens zijn zij dinsdag 12 juli bijeengekomen in een (op hun verzoek) ingelast overleg. Er bleek
behoefte te zijn aan een toelichting op de besluitvorming door zowel provincie als gemeenteraad.
Bestuurlijk overleg
In september wordt een bestuurlijk overleg gepland met tussen onze portefeuillehouder en de
gedeputeerde in de verwachting dat dan de eerste resultaten op bestuurlijk niveau met elkaar kunnen
worden gedeeld. We blijven samen optrekken in dit proces vanuit het gedeelde belang dat de
bereikbaarheid van Wageningen van groot belang is voor de Wageningers, bedrijven én de regio.
Het leek ons goed om u op de hoogte te stellen van het vervolgtraject.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wageningen,
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De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

