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Beantwoording brief B&W van gemeente Wageningen
inzake de bereikbaarheid van Wageningen

Geachte heer, mevrouw,
Uit uw brief met kenmerk CRM/15.0100937 blijkt tot ons genoegen uw en onze betrokkenheid bij
het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen en de wil om dit op zo kort mogelijke termijn op te
lossen. U onderschrijft de uitgangspunten van onze verkeersstudie, refereert aan de uitkomsten
en doet een aantal concrete voorstellen om tot snelle realisatie te kunnen komen.
U geeft in uw brief aan dat u, op basis van het door ons uitgevoerde onderzoek naar vergelijking
van de verschillende varianten, graag zou zien dat opwaardering van de
Mansholtlaan/Nijenoordallee ook door ons college als voorkeursoplossing wordt gezien. Wij
kunnen ons voorstellen dat u tot een dergelijke conclusie komt omdat gebleken is dat zowel
variant A (opwaardering Mansholtaan / Nijenoordallee) als variant B (rondje Campus) voldoet om
Wageningen bereikbaar te maken respectievelijk te houden. Ook wij hebben die conclusie in het
rapport aangetroffen. Wij kunnen u melden dat we bereid zijn die conclusie te delen, wanneer u
in het komende half jaar kunt aangeven dat u voor wat betreft het aspect "robuustheid" de
variant B zo dicht mogelijk zult benaderen met flankerende maatregelen.
Ook gaan wij er daarbij vanuit dat u bij de nadere uitwerking van uw voorstel de bevolking, het
bedrijfsleven en andere belanghebbenden actief bij de planvorming betrekt zodat het voorstel
kan rekenen op voldoende draagvlak binnen de Wageningse gemeenschap.
Om te komen tot een eenduidig verwachtingspatroon, wordt in het vervolg van dit schrijven op
een aantal onderdelen uit uw brief nader ingegaan.
Onderdeel “Voorstel”.
- Uw voorstel gaat uit van flankerende maatregelen bovenop het opwaarderen van de
bestaande infrastructuur zoals die in de verkeersstudie is benoemd onder variant A. Wij
gaan er daarbij vanuit dat u er in slaagt met het totaal aan maatregelen de robuustheid,
waaronder wij conform het rapport verstaan betrouwbaarheid en reservecapaciteit, van
variant B zo dicht mogelijk te benaderen.
- Omdat uw gemeente het initiatief neemt, functioneert het projectteam dat u voorstelt onder
uw verantwoordelijkheid.
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Onderdeel “Kostenverdeling en procesafspraken”.
- Bij de flankerende maatregelen gaat het om het verkeer verminderend effect dat op de
betrokken wegvakken van variant A wordt gegenereerd. De meerkosten van de flankerende
maatregelen zullen bij de uiteindelijke besluitvorming ook worden meegewogen.
- Uw voorstel voor de kostenverdeling, zijnde 2/3 voor de provincie en 1/3 voor de gemeente,
biedt ons inziens voldoende basis om op voort te bouwen.
- Gezien het maatschappelijk belang van dit project gaan wij ervan uit dat wat de financiering
betreft u garant staat voor het leveren van uw aandeel.
- De inhoudelijke reacties op de verkeersstudie heeft uw dienst op 6 januari ontvangen. De
persoonsgegevens zijn daarbij niet verstrekt. Wij moeten de indieners van de reacties
hiervoor in het kader van de privacywetgeving aanvullend om toestemming vragen. Dat
zullen wij doen zodra er overeenstemming met u is over het vervolgproces.
Met belangstelling zien we de resultaten van uw voorstel dit najaar tegemoet. Wanneer het
resultaat voldoet aan de criteria uit uw voorstel en het hierboven omschrevene, leggen wij uw
resultaat met een positief advies voor aan Provinciale Staten. Provinciale Staten zal in het kader
van het Meerjaren Investeringsagenda Mobiliteit vervolgens haar eigen afwegingen maken.
Noordelijke Inprikker
De gezamenlijke wens om de Wageningen UR campus middels de Noordelijke Inprikker beter te
ontsluiten is in goed overleg als project opgepakt. Wageningen UR en provincie Gelderland
hebben het daarvoor benodigde geld gereserveerd, wij gaan er vanuit dat u de
projectvoorbereiding nu voortvarend ter hand neemt.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
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