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Aan het college van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten 
Postbus 9090 
6800GX Arnhem 
Betreft: Beter Bereikbaar Wageningen en burgerparticipatie, zaaknr. 2017-015528 

 

Geacht college,  

Op 21-08-2019 hebben we u een brief gestuurd om u te bedanken voor uw antwoord, maar ook om 
u te vragen meer duidelijkheid te geven over enkele nog niet beantwoorde vragen. Tot op heden 
heeft u daar niet op geantwoord. Toch stellen we een antwoord van u nog steeds zeer op prijs.  

We waarderen, dat de notulen van de klankbordgroep openbaar gemaakt worden, zij het dat dit wel 
erg laat komt. Openbaar maken van concept notulen met voorbehoud van wijzigingen in de 
definitieve tekst zou effectiever zijn. We begrijpen ook, dat u niet de klankbordgroep wilt uitbreiden 
met direct belanghebbenden en dat betreuren we. Daarom reageren we per brief, maar verwachten 
wel een antwoord.  

De vragen, die nog niet beantwoord zijn, betreffen die over de reistijdfactor en de reservecapaciteit.  

Waarom wordt de reistijdfactor 1,5 gebruikt? U gebruikt als streefwaarde voor de vertraging in de 
spits een reistijdfactor 1,5, die echter verder alleen gebruikt wordt voor het Nederlandse 
hoofdwegennet (wegen met 2x2 rijstroken en opritten en afritten). Beter Bereikbaar Wageningen is 
het enige project in Nederland waarin op een traject met stoplichten, een rotonde, kruisend 
fietsverkeer en overstekende voetgangers deze reistijdfactor als streefwaarde wordt genomen.  

Waarom stelt u reservecapaciteit gelijk aan extra groei? Reservecapaciteit wordt, zoals we al eerder 
aangaven gewoonlijk gebruikt als een vorm van redundantie, die het mogelijk moet maken om bij 
calamiteiten toch nog verkeer te kunnen verwerken (volgens TNO-INRO en Kennis Instituut voor de 
Mobiliteit).  

Aanvullend willen we u vragen aan te geven hoe verantwoordelijkheden en de uitvoering geregeld 
zijn in het proces van het opstellen van het MER rapport. Dit betreft de scheiding van functies, die 
nodig is, omdat de provincie zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is zoals neergelegd in de 
Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-MER (IENM/BSK-2017/84429 en  
implementatie van de herziene mer-richtlijn 2014/52/ EU). Daarin staat:  

- de taken van bevoegd gezag voor mer en initiatiefnemer van het project moeten minimaal bij 
verschillende personen/functies belegd zijn; 

- deze scheiding moet in een beschrijving van procedures en werkprocessen worden vastgelegd; 
- deze werkprocessen en procedures moeten worden nageleefd. 

Volgens de handreiking is een scheiding van conflicterende functies op ambtelijk niveau nodig, en 
wordt het bevoegd gezag geadviseerd af te wegen of daarnaast ook een functiescheiding op 
bestuurlijk niveau tussen twee gezagsdragers nodig is. We willen zeer graag weten hoe dit voor Beter 
Bereikbaar Wageningen is geregeld.  

In afwachting van een spoedig antwoord,  

 

Rob Jongman (rob.jongman@xs4all.nl)  

 

Nieke Bos (niekebos@gmail.com)   


