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Verslag 

van het klankbordgroepoverleg Beter Bereikbaar Wageningen 

d.d. donderdag 18 januari 2018 

 

Aanwezig 

Klankbordgroep: 

   Wagenings Milieu Overleg 

   Platform Duurzaam Wageningen 

  Bewonersvereniging Noordwest 

   Bewonersvereniging Noordwest / Wageningen Goed Op Weg 

  Belangenvereniging Bewoners Roghorst 

   Bewoners Tarthorst 

   Belangengroep ‘Rondweg biedt wel uitweg’ 

   W12 

   W12 

   Fietsersbond 

  Fietsersbond 

  WUR 

  NIOO – KNAW 

   Idealis 

  VeSte, Student Council Wageningen UR 

   Wageningen Monumentaal 

 

Gemeente Wageningen: 

   Projectmanager 

   Projectleider 

 

Provincie Gelderland: 

   Projectmanager 

   Technisch Manager 

 Projectleider Planologische procedure 

  Medewerker Planologische procedure 

   Gespreksleider/voorzitter 

    Projectondersteuner 

 

 

1. Welkom, opening 

 heet de aanwezige leden van de klankbordgroep (KBG) van harte welkom en 

introduceert , die deze bijeenkomst zal voorzitten. 

Daarnaast heet hij de nieuwe leden welkom: namens VeSte Student Council Wageningen UR, 

 en Wageningen Monumentaal (vertegenwoordigd door , die 

verlaat is en daarom in de zaal plaatsneemt). 
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2. Verslag overleg van 23 november 2017 en terugkoppeling uitkomsten 

Tekstueel: 

•  

 

 

• De functies van de gemeentelijke en provinciale medewerkers worden toegevoegd. 

• “Bewonersvereniging Tarthorst” wordt gewijzigd in “Bewoners Tarthorst”. 

Het verslag wordt met deze aanpassingen vastgesteld. 

 

Inhoudelijk en terugkoppeling 

Reactietijd 

Afgesproken is dat de KBG voorafgaand aan de besluitvorming stukken wordt voorgelegd. 

Ingestemd wordt met het voorstel om deze stukken met een week leestijd te doen toekomen.  

Voor de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt het volgende met de KBG 

afgesproken: 

• De concept NRD en Trechteringsnotitie (bijlage bij de NRD) worden naar verwachting eind 

week 4 per mail toegestuurd; 

• de KBG heeft een week de tijd om een reactie te formuleren (de uiterste datum wordt nog 

gecommuniceerd); 

• de provincie koppelt (schriftelijk) terug wat er met de betreffende reactie is gedaan; 

• de KBG-leden kunnen alsnog een zienswijze indienen op de formele momenten tijdens de 

terinzagelegging. 

 

De KBG dient zich er bewust van te zijn dat de stukken conceptversies zijn en nog niet door de 

bestuurders zijn ingezien. Benadrukt wordt dat het van belang is vertrouwelijk met de stukken 

om te gaan. 

 

Rol KBG 

De provincie ziet de rol van de KBG als adviserend, de provincie neemt de KBG mee in het 

proces en geeft zo de gelegenheid om vroegtijdig mee te denken. De inbreng wordt waar 

mogelijk meegenomen, zo niet dan volgt een beargumenteerde terugkoppeling. 

• Bewonersvereniging NoordWest benadrukt dat het belangrijk is, gezien het verleden, 

dat de rol van de KBG duidelijk gecommuniceerd wordt naar de politieke bestuurders. 

 geeft aan dat dit is opgenomen in het Communicatie- & Participatieplan, 

een bijlage bij de NRD. 

• De Fietsersbond vraagt of de rol van de KBG ook gezien wordt als bijdrage aan het 

vergroten van het draagvlak. 

 geeft aan dat dit het streven is, samenwerken met de omgeving is 

onderdeel van de opdracht van Provinciale Staten (PS). 
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Voorkeursalternatief 

Aan het eind van het proces (waaraan we nu beginnen), wordt de KBG gevraagd per 

belangenorganisatie een beargumenteerd advies te geven. Dit wordt gebundeld als KBG-advies 

en met de stukken ter besluitvorming van de tracékeuze aan het college van Gedeputeerde 

Staten (GS) aangeboden. 

Op deze manier worden het standpunt en de nuance per organisatie weergegeven. 

De KBG stemt in met deze aanpak. 

 

Ontwerpateliers 

Tijdens de ontwerpateliers wordt in meerdere sessies gekeken naar de mogelijkheden van een 

weg zoals die binnen de opdracht past. Knelpunten (zoals de bestaande gebouwen van de 

WUR) worden hierin besproken.  

Op de informatiebijeenkomst, die tijdens de terinzagelegging van de NRD wordt georganiseerd, 

kan de interesse doorgegeven worden om hieraan actief deel te nemen. Vormgeving van de 

groepen volgt daarna. 

De voortgang van de ontwerpateliers wordt teruggekoppeld in de KBG. 

 

Grootte en bezetting KBG 

Het aantal organisaties en de vertegenwoordigers per organisatie is groot. Iedere organisatie 

wordt de gelegenheid geboden om mee te denken in het proces, dus dit aantal kan verder 

toenemen. Deelname aan de KBG vraagt een grote inspanning en de provincie respecteert de 

inbreng van ieder lid.  

Met het oog op de verdeling, samenstelling en grootte ligt de vraag voor of het aantal leden per 

organisatie in de KBG beperkt moet worden. 

Ieder KBG-lid krijgt vervolgens de gelegenheid zijn/haar visie hierop te geven. Geconcludeerd 

wordt dat de situatie blijft zoals deze is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van het proces. 

 

De gemeente is onderdeel van de projectorganisatie en zit in die hoedanigheid aan tafel in het 

overleg met de KBG. 

 

Projectscope 

De opdracht van het provinciaal bestuur is om een nieuwe weg, over de randen van de 

Wageningen Campus op maaiveldniveau, planologisch mogelijk te maken door middel van een 

inpassingsplan. Hierin trekt de provincie samen op met de gemeente en de amendementen uit 

de gemeenteraad van 3 juli en 18 december 2017 worden waar mogelijk meegenomen. 
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De volgende projecten zijn geen onderdeel van deze studie, het zijn gemeentelijke projecten 

met deelname van de provincie in het projectteam: 

• Rotonde Droevendaalsesteeg 

• Sluipverkeer A50/A12 

• Mobiliteitsconvenant: dit is een nieuw initiatief waar een ander team onder regie van de 

gemeente samenwerkt aan verbetering van bereikbaarheid. Hierbij gaat het niet alleen 

over maatregelen voor OV, fiets of auto, maar ook over slimme mobiliteit, afstemming met 

bedrijfsleven e.d. 

Raakvlakken van deze gemeentelijke projecten met het provinciale project worden afgestemd. 

Andere projecten in de omgeving (bijvoorbeeld snelfietsroute Ede-Wageningen en de brug 

Rhenen) worden gevolgd. 

 

In de Trechteringsnotitie is het proces (tot nu toe) te lezen, welke varianten zijn onderzocht, 

waarom ze zijn afgevallen en hoe uiteindelijk gekomen is tot het zoekgebied waarbinnen 

varianten verder worden uitgewerkt. 

 

3. Besluitvorming gemeenteraad d.d. 18 december 2017 

De gemeenteraad heeft besloten tot samenwerking met de provincie in dit project en per fase 

van het proces te bekijken of dat gecontinueerd wordt. Aanvullende randvoorwaarden zijn 

ingebracht via het amendement. 

De gemeente brengt via het bestuurlijk overleg of projectteamlid  wensen in, waar 

mogelijk worden deze meegenomen in het proces. 

 

4. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

 van HaskoningDHV presenteert de inhoud en aanpak van de NRD. Deze 

presentatie wordt toegestuurd aan de KBG. 

 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het plan van aanpak voor het doorlopen van de 

milieueffectrapportage-procedure. Deze beschrijft op onderbouwde wijze onder andere de 

aanleiding van het project, de doelstelling, de trechtering tot het zoekgebied , het studiegebied, 

de te onderzoeken milieueffecten en het participatie- en communicatietraject. Op de NRD 

kunnen zienswijzen worden ingediend die verwerkt kunnen worden in de volgende stap, het 

MER. Er wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de m.e.r. Dit is een landelijke 

onafhankelijke Commissie die advies geeft over de wijze waarop de m.e.r.-procedure doorlopen 

moet worden. In deze fase is deze adviesaanvraag een vrijwillige keuze. 
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• Bewonersvereniging NoordWest merkt op dat het zoekgebied van de Raad niet is 

meegenomen in het zoekgebied zoals het nu gepresenteerd wordt. Daarnaast merken 

zij op dat het zoekgebied eng is bekeken. 

Peter Muller geeft aan dat de amendementen van juli en december zijn verwerkt, dit 

een realistische weergave hiervan is en dit vanuit de gemeente niet weerlegd wordt. 

• WUR wijst op het belang van de onderzoekslocaties, proefboerderijen en het te 

bouwen onderwijsgebouw waarvoor zij nu de aanzet maakt in het zoekgebied. 

• Idealis benadrukt dat het van belang is dat wijzigingen van de scope ook gedeeld 

worden met de KBG. 

 geeft aan dat dit het geval is, als het aan de orde komt. 

• Bewonersvereniging NoordWest vraagt naar de weging van het MER in de 

besluitvorming.  

 geeft aan dat in het MER alleen milieu-effecten beoordeeld worden, maar 

het bevoegd gezag voldoende informatie geeft om een besluit te nemen. 

 

 licht toe dat de nieuwe weg aangesloten wordt op bestaande infrastructuur. Dit 

kan impact hebben op het ruimtegebruik, rijbanen, grootte van kruisingen etc. Direct 

aanwonenden (van de wijken Roghorst, Tarthorst, NoordWest en de Weiden en de sterflat) 

worden hierbij betrokken.  

Deze communicatie is opgenomen in het Communicatie- & Participatieplan. 

 

5. Afsluiting 

De KBG krijgt het volgende toegestuurd: 

• Begin week 4: presentatie NRD 

• Eind week 4: NRD en Trechteringsnotitie 

• Communicatie- & Participatieplan en Voortoets (effecten op Natura2000-gebieden) volgen 

zo spoedig mogelijk (datum is nog niet bekend). 

 

 sluit het overleg en bedankt iedereen voor zijn en haar inbreng. 




