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Geachte heer, mevrouw,
Om de problemen rondom de bereikbaarheid van Wageningen op te lossen, trekken gemeente
Wageningen en de provincie Gelderland samen intensief op. Gemeente en provincie hebben echter wel
hun eigen processen te doorlopen om tot besluitvorming te komen en hebben hierin een eigen
verantwoordelijkheid (Wageningen lokaal, provincie ook regionaal).
Vertrekpunt voor beide partijen is het optimaliseren van de bestaande infrastructuur (voornamelijk de
Mansholtlaan en Nijenoord Allee).
De gemeente Wageningen start deze week met het verder uitwerken van het ontwerp tot een
schetsontwerp. Met de provincie is afgesproken dat we de aanpak van de Mansholtlaan (provincale
weg) en de Nijenoordallee (gemeentelijke weg) in één project onderbrengen. Hierbij zijn betrokken
vertegenwoordigers van omwonenden (zowel van de wijken Roghorst, Tarthorst als NoordWest),
ondernemers en de Wageningen UR. Ook de provincie Gelderland neemt hier actief aan deel.
Het doel is om de grove schetsen die er nu zijn, verder uit te werken en daarbij zoveel mogelijk
rekening te houden met de inbreng vanuit de stad. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor de
plannen hierdoor ook duidelijker worden en de marges in onzekerheden kunnen worden verkleind. Het
kostenaspect is een belangrijk onderwerp voor de provincie.
De provincie heeft in 2015 aangegeven mee te willen gaan in de gemeentelijke voorkeur voor het
opwaarderen van de bestaande infrastructuur, mits werd voldaan aan een aantal voorwaarden.
De eerste voorwaarde was dat de gemeente zou aantonen dat deze oplossing verkeerstechnisch net zo
goed is als de variant ‘Rondje Campus’. Dat heeft de gemeente in het najaar van 2015 aangetoond.
Een ander aspect was het verkrijgen van voldoende draagvlak. Uit bewonersraadpleging bleek dat er
voor- en tegenstanders zijn van beide oplossingsvarianten en dat dat ook zo zal blijven gezien de
tegengestelde belangen per wijk. De gemeente heeft goed geluisterd naar de zorgen van omwonenden
van de Nijenoord Allee en is met hen op zoek naar oplossingen voor de geluidsoverlast die ervaren
wordt en voor de zorgen omtrent fijnstof.
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Het derde belangrijke aspect voor de provincie is natuurlijk de kosten. Het college van gedeputeerde
staten heeft aangegeven bereid te zijn een voorstel voor een aanzienlijke financiele bijdrage voor te
leggen aan PS. Dit vanwege het grote belang dat zij hecht aan de bereikbaarheid van Wageningen, als
economische motor van de Regio FoodValley. Wij zijn in gesprek over een bijdrage van de provincie
van 2/3 deel van de te maken investeringskosten. Provinciale Staten worden naar verwachting bij de
behandeling van de voorjaarsnota gevraagd om budget te reserveren. Om financiele besluiten van
deze omvang te kunnen nemen, is een aanvullend onderzoek, door de provincie uitgevoerd, nodig, om
vergelijkingen te kunnen maken en alternatieven af te wegen.
De inhoud van deze RIB is afgestemd met de provincie.
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