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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren wij u over ons plan van aanpak, met bijbehorende (globale) planning, om conform
de afspraak met de provincie dit najaar met een voorstel te kunnen komen om de bereikbaarheid van
Wageningen te verbeteren.
Aanleiding
De bereikbaarheid van Wageningen staat onder druk. Het verkeer in en door de stad groeit waardoor
er in de toekomst meer problemen zullen ontstaan. Om prettig te wonen, werken en ondernemen in
Wageningen, zijn goede bereikbaarheid en doorstroming belangrijk. De provincie heeft diverse
verkeersstudies gebundeld en concludeert dat er twee mogelijke oplossingen zijn om de
bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft de
voorkeur voor de oplossing om de bestaande wegenstructuur te optimaliseren. Dit sluit namelijk aan
op eerder genomen besluiten waarbij de stad al heeft kunnen inspreken (de Structuurvisie en het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan). Ook is deze oplossing sneller te realiseren omdat er geen
bestemmingsplanprocedures nodig zijn. Bovendien bestaat er voor deze oplossing veel meer draagvlak
in de gemeente. De gemeente heeft de provincie gevraagd om haar voorkeur uit te spreken voor deze
variant. De provincie wil dit doen, maar alleen als wij aan kunnen tonen dat deze variant net zo
betrouwbaar is als het „Rondje Campus‟, vooral bij calamiteiten en incidenten. Afgesproken is dat de
gemeente dit najaar een voorstel neerlegt bij de provincie. Hierna zal de provincie een besluit nemen.
Proces en planning
Inmiddels hebben wij een externe proces-/projectbegeleider aangetrokken om dit proces te
begeleiden.
Het college heeft besloten tot de volgende (globale) aanpak en planning:
- Projectgroep: er is een projectgroep samengesteld bestaande uit gemeente Wageningen,
Provincie Gelderland, een vertegenwoordiger van de W12 en de Wageningen UR. De eerste
projectgroepvergadering is inmiddels gepland.
- Klankbordgroep: uiteraard zijn er meer direct belanghebbenden; ook met hen willen wij in
gesprek. Dat doen we via een klankbordgroep bestaande uit: wijkpanel Noordwest,
bewonersvereniging Noordwest, bewoners Tarthorst en Roghorst, MooiWageningen,
Fietsersbond, vertegenwoordiging haven, Agro Business en Science Park, studentenraad. De
klankbordgroep wordt op korte termijn uitgenodigd voor een bijeenkomst.
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Daarnaast willen we ook de inwoners van Wageningen raadplegen. Dit zal direct na de
zomervakantie plaatsvinden via zowel bijenkomst(en) als een online raadpleging.

We willen uiterlijk eind augustus een voorstel in het college bespreken. Conform de toezegging aan de
Provincie Gelderland om in het najaar van 2015 te komen met een voorstel, zal uw raad uiterlijk in
oktober hierover kunnen besluiten.
Uit het voorstel zal blijken dat opwaardering van de Mansholtlaan/Nijenoord Allee inclusief flankerende
maatregelen tot een vergelijkbaar positief effect op de bereikbaarheid van Wageningen leidt als het zg.
“rondje Campus”. Daarbij zullen wij dan ook de effecten van de tweede noordelijke ontsluiting van de
campus meenemen. Omtrent de uitvoering van de door uw raad onlangs aangenomen motie om te
onderzoeken of er een alternatief tracé van de noordelijke ontsluiting mogelijk is zullen wij u voor de
zomer informeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris,

de burgemeester,

M.J.F. Verstappen

G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

