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Gewijzigde planning Beter Bereikbaar Wageningen 

 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een nieuwe planning voor Beter Bereikbaar Wageningen 

vastgesteld. Dit najaar stellen zij de resultaten van de onderzoeken voor het 

milieueffectrapport vast. Het gaat om onderzoeksresultaten van de 7 varianten. De 

verwachting is dat GS eind 2019/begin 2020 een voorkeur uit spreken voor één van de 

varianten. GS hebben daarnaast ook besloten om een wijziging in het participatietraject aan 

te brengen. Het geplande derde ontwerpatelier vindt nu plaats nadat GS een 

voorkeursvariant heeft gekozen. Deze wijziging is het gevolg van de eerdere toevoeging van 

het alternatief over de bestaande route aan het project. 

 

Impactatelier na keuze voorkeursvariant 

Door middel van 3 ontwerpateliers werkt de provincie samen met belangstellenden steeds verder in detail 

uit hoe de weg er uit komt te zien. In het najaar 2018 zijn de eerste twee ateliers georganiseerd.  Het 3e 

ontwerpatelier is een impactatelier. Hierbij kijken we hoe de negatieve effecten van de weg verminderd of 

voorkomen kunnen worden. Dit derde ontwerpatelier vindt nu plaats nadat de voorkeursvariant bekend is, 

zodat dit atelier zich specifiek richt op de voorkeursvariant.   

Voor de milieueffectrapportage is de detailuitwerking van de weg niet nodig. De vormgeving en wijze van 

inrichting van de varianten leiden niet tot wezenlijk andere effecten op doorstroming, milieugevolgen en 

leefbaarheid.  De oorspronkelijk planning was om het 3e ontwerpatelier vóór de keuze van de 

voorkeursvariant te houden.  

 

Aangepaste planning 

Dit najaar zijn de uitkomsten bekend van de milieuonderzoeken van de 7 varianten (zes varianten van de 

Campusroute en 1 variant van de Bestaande Route). Via een informatiebijeenkomst licht de provincie de 

uitkomsten aan belangstellenden toe. Dan krijgen de afzonderlijke partijen uit de klankbordgroep de 

gelegenheid om hun advies voor één of meerdere varianten kenbaar te maken. Eind 2019 of begin 2020 

nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de voorkeursvariant. Dit doen zij op basis van de resultaten en 

conclusies van het milieueffectonderzoek, de adviezen van de Klankbordgroep-partijen en de kosten. 

Vervolgens zijn dan de aanwonenden van deze voorkeursvariant en andere belangstellenden van harte 

welkom om in het 3e ontwerpatelier deze variant verder uit te werken. Deze opbrengst wordt meegenomen 

in het Provinciaal Inpassingsplan, dat naar verwachting eind 2020 voor vaststelling aan Provinciale Staten 

wordt aangeboden. 

 

Beter bereikbaar Wageningen 

In het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ worden twee alternatieven onderzocht om de 

autobereikbaarheid van Wageningen te verbeteren: de aanleg van Campusroute en de (grootschalige) 

aanpassing van de Bestaande Route (Mansholtlaan – Nijenoord Allee).  Samen met andere partijen werkt 

provincie Gelderland aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Deze bereikbaarheid staat 

de laatste jaren onder druk, waardoor steeds vaker files ontstaan. De provincie vindt het belangrijk dat de 

Foodvalley - met als hart de universiteit van Wageningen – goed bereikbaar is. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  Everdien 

Gunsing, (026) 359 80 26/ 06-52 80 10 19, e.gunsing@gelderland.nl, of het Provincieloket (206) 359 99 99, 

provincieloket@gelderland.nl. Na kantooruren kunt u bellen naar onze piketmedewerker op 026-359 87 17. 

 


