Bijeenkomst klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 3 maart 2020
Terugblik van de voorzitter
De afgelopen weken voerde de provincie gesprekken met de vertegenwoordigers van de
klankbordgroep. Het doel was het proces de komende periode door te nemen zodat er een gedeeld
beeld ontstaat over de voortgang van het proces. De belangenpartijen kunnen dan tijdig
anticiperen en afstemmen met hun achterban.
Op verzoek van de klankbordgroep komt er geen aparte bijeenkomst voor de direct aanwonenden
en is iedereen welkom tijdens de inloopbijeenkomst waar de resultaten van het
Milieueffectrapport (MER) worden gepresenteerd. Daarnaast heeft de klankbordgroep gevraagd
om een toelichting op het bijgewerkte verkeersmodel en dat is vanavond aan de orde.
Het verslag van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep is besproken en vastgesteld.
Op dit moment wordt het MER geschreven en naar verwachting geeft het college van
Gedeputeerde Staten het begin april vrij. De provincie organiseert in de periode daarna een
inloopbijeenkomst en overleg met de klankbordgroep om de resultaten van het MER toe te
lichten.
Vanya Berk, technisch manager bij de provincie Gelderland, gaf een toelichting op de technische
rapportage van het verkeersmodel, deze wordt de komende dagen op de webpagina geplaatst. Hij
zoomt daarbij in op de audit en hoe de omissies zijn verholpen, de gebruikte input voor het
verkeersmodel en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het verkeer richting planjaar 2030.
Daarnaast geeft Vanya een toelichting op de fietsbewegingen door het projectgebied en de
ontwikkeling daarvan. Deze studie vormt input om in het MER te kunnen komen tot beoordeling
van het onderdeel Fietsoversteekbaarheid.
Peter Muller, projectmanager van de provincie, gaf de stand van zaken weer van de projecten in
het gebied die een relatie hebben met het project Beter Bereikbaarheid Wageningen. En de
voortgang van de tussentijdse maatregelen die de bereikbaarheid van Wageningen, in de periode
totdat de oplossing voor Beter Bereikbaar Wageningen is gerealiseerd , tijdelijk kunnen
verbeteren. Deze maatregelen zijn verdeeld tussen de provincie, gemeente en WUR die zelf
verantwoordelijk zijn over de voortgang.

