Bijeenkomst klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 25 september 2019
Terugblik van de voorzitter
Voorafgaand aan de bijeenkomst van de klankbordgroep heeft de inloopavond plaatsgevonden waar de
direct aanwonenden hebben kunnen zien hoe de verschillende tracés er uit zien. Ook zijn de laatste
ontwikkelingen in het proces toegelicht.
Het verslag van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep wordt besproken en vastgesteld.
Projectmanager Peter Muller geeft aan dat er een probleem is geconstateerd in het verkeersmodel en wat
daarvan de consequenties zijn voor de voortgang van de onderzoeken voor het milieuffectrapport (m.e.r.) en
planning. De m.e.r. onderzoeken die samenhangen met de hoeveelheid verkeer moeten worden overgedaan.
Het gaat daarbij onder andere over het onderzoek naar geluid en luchtkwaliteit. Op dit moment wordt
rekening gehouden met een vertraging tot maximaal een half jaar. Zodra meer duidelijk is over de
consequenties wordt een nieuwe planning gemaakt.
Hierdoor neemt de vraag naar tijdelijke maatregelen toe. Naast no-regretmaatregelen kijkt de provincie
daarom nu ook naar some-regretmaatregelen. De verkeersregeling bij de aansluiting Kielekampsteeg is
bijgesteld zodat in de avondspits meer verkeer vanaf de campus, richting Ede, kan worden verwerkt.
Mogelijke andere maatregelen zijn het vervangen van de rotonde Droevendaalsesteeg door een kruising met
verkeerslichten, een westelijke ontsluiting van de WUR Campus en dergelijke.
Ook de maatregelen die Wageningen Goed op Weg heeft aangedragen worden betrokken bij het onderzoek
naar tijdelijke oplossingen.
Er vindt discussie plaats over het vroegtijdig toesturen van stukken. Voor de leden van de klankbordgroep is
dat gewenst zodat de vergadering kan worden voorbereid. De provincie is het daarmee eens, maar geeft aan
dat hier ook andere aspecten een rol spelen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de politiek goed
aangehaakt blijft en dat betrokken grondeigenaren uit eerste hand de voortgang van de provincie vernemen.
De afspraak wordt gemaakt dat de provincie waar mogelijk de stukken vroegtijdig aanlevert en dat voor het
delen van de uitkomsten van de m.e.r. onderzoeken een procesafspraak wordt gemaakt.
In het vervolg van de bijeenkomst worden de ontwerpen van de 7 tracés toegelicht en verduidelijkende
vragen beantwoord.
De klankbordgroep komt weer bij elkaar zodra de resultaten van de m.e.r. onderzoeken bekend zijn.

