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Kostenramingen bekend voor het verbeteren
van de bereikbaarheid van Wageningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad geïnformeerd over de
kostenramingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Het
college wil verkennen hoe een zo goed mogelijk resultaat bereikt kan worden
voor zo min mogelijk geld. Het college is voornemens om hierbij uit te gaan van
de goedkoopste oplossing. Deze kost € 27 miljoen euro, exclusief een fietstunnel
bij Hoevestein (deze kost € 6 miljoen extra). Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland gaat Provinciale Staten voorstellen om € 14 miljoen bij te
dragen. Provinciale Staten beslissen hierover eind juni. De Wageningse
gemeenteraad beslist over de financiën bij de behandeling van de Kadernota op 5
juli aanstaande.
Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat: “De raad heeft mij in oktober vorig jaar de opdracht
gegeven om ‘Variant A’ (het opwaarderen van de bestaande wegen) samen met betrokkenen verder
uit te werken en hierbij een realistische kostenraming op te laten stellen. Dat hebben we gedaan, in
goede samenwerking met inwoners van diverse buurten, ondernemers, maatschappelijke instellingen
en de WUR en vanzelfsprekend ook met de provincie. Het resultaat een overzicht met de kosten voor
vier varianten. Het college is voornemens om de kostenefficiente variant – de goedkoopste –als
uitgangspunt te nemen en in de Kadernota 2016 op te nemen. Deze wijkt op onderdelen af van de
Variant A zoals die afgelopen oktober is gepresenteerd. Dat is het resultaat van samen optrekken en
compromissen vinden. De kosten zijn fors, maar het is dan ook een veelomvattend plan. De
gemeenteraad is nu aan zet om een besluit te nemen.”
Beste oplossing voor Mansholtlaan – Droevendaalsesteeg
Voor de kruising Mansholtlaan – Droevendaalsesteeg is een nieuwe variant toegevoegd met
stoplichten en een fietstunnel. Oorspronkelijk waren er plannen voor een 80 km/uur 2x2
onderdoorgang voor het doorgaande verkeer. Dit blijkt echter lastig te zijn omdat de tunnel dan
voorbij de aansluiting met de busbaan uitkomt. Voor het verleggen van de busbaan over de Campus
is de Wageningen UR geen voorstander. De provincie is geen voorstander van het verlagen van de
snelheid naar 50 km/uur (waarbij de hellingsbanen korter worden). Initiatiefgroep ‘Wageningen Goed
Op Weg’ kwam met het voorstel voor een kruising met stoplichten en een fietstunnel. Dit werd door
zowel de gemeente, provincie als Wageningen UR als een goede suggestie gezien en is dus
opgenomen in de plannen. Dit is dus een afwijking van de plannen die in oktober jl. in de
gemeenteraad zijn besproken.
Bijdrage provincie
Voor de provincie Gelderland gaat de bereikbaarheid van Wageningen over meer dan alleen het
oplossen van files. Een goede bereikbaarheid draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in het
hart van de regio FoodValley. Deze regio is een belangrijk economische gebied voor de Nederlandse
economie. Wethouder Ter Maat: “Ik heb in dit dossier regelmatig overleg gehad met gedeputeerde
Conny Bieze. Het dagelijks bestuur van de provincie stelt zich positief en constructief op. Dat heeft
geresulteerd in het besluit om Provinciale Staten voor te stellen om € 14 miljoen bij te dragen aan de
bereikbaarheid van Wageningen. Het is uiteraard afwachten of Provinciale Staten dit besluit inderdaad
gaat nemen eind juni, maar ik zie het als zeer kansrijk. Ik ben heel blij met de houding van het
college van GS om dit forse bedrag voor de verbetering van de bereikbaarheid van onze stad aan PS
voor te leggen.”
De provincie heeft het zogenaamde ‘Rondje Campus’ ter vergelijking ook verder uitgewerkt. De
kosten hiervan blijven (zoals in december 2014 geraamd) rond de € 14 miljoen. Wethouder Ter Maat:
“Het kostenverschil is groot, dat is een feit. Het gemeentelijke beleid is om (conform de Ladder van

Verdaas) bestaande infrastructuur te optimaliseren; daarvoor moet dan echter wel extra geld
uitgegeven worden. Wij hebben als college gedaan wat de raad had gevraagd. Het is nu aan de
gemeenteraad om daar een beslissing in te nemen. En daar is de gemeenteraad natuurlijk ook voor,
bezien vanuit zijn budgetrecht”.
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