Bijeenkomst klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen op 7 juli 2020
Terugblik van de voorzitter
In een grote ruimte op gepaste afstand van elkaar kwam de klankbordgroep op 7 juli weer bijeen.
Deelnemers waardeerden deze mogelijkheid om bij elkaar te zijn om van gedachten te wisselen.
De afgelopen periode is het milieueffectrapport vrijgegeven en was het mogelijk verduidelijkende
vragen te stellen. Deze zijn door de provincie Gelderland beantwoord. De belangenpartijen voeren
nu het gesprek met de achterbannen om te komen tot hun adviezen richting het college van
Gedeputeerde Staten (GS).
Frederike van ’t Klooster, planjurist van de provincie Gelderland, gaf tijdens de bijeenkomst een
toelichting op de manier waarop de provincie Gelderland de adviezen van de Commissie m.e.r.
oppakt.
Peter Muller, projectmanager, gaf een toelichting op het proces dat de komende periode wordt
doorlopen. Nadat GS de voorkeursvariant heeft bepaald, volgt een 3e ontwerpatelier om de
gekozen variant verder uit te werken. De precieze invulling van het ontwerpatelier, waaraan ook
de leden van de klankbordgroep kunnen deelnemen, wordt de komende tijd duidelijk. Nadat het
ontwerp tot meer in detail is uitgewerkt, start de ruimtelijke procedure om te komen tot het
provinciale inpassingsplan.
Daarnaast vertelde Peter Muller over de voortgang van de projecten in het gebied die een relatie
hebben met Beter Bereikbaar Wageningen en de voortgang van de tussentijdse maatregelen.
Een groot deel van deze, voorlopig laatste, bijeenkomst hebben de belangenpartijen gebruikt om
de individuele aandachtspunten voor het advies en de besluitvorming te delen en aan de
medewerkers van de provincie mee te geven. Daarbij blikten leden ook vooruit naar de periode na
de besluitvorming. Een deel van de leden van de klankbordgroep zal teleurgesteld zijn over het
besluit want de belangenpartijen hebben verschillende voorkeuren. De leden spraken echter uit
dat zij ondanks de tegenstellingen graag met respect met elkaar blijven omgaan.

