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Geachte heren Gerrits en '

Hierbij ontvangt u de reactie op uw briefvan z novemberjl. met betrekking op het project Beter
Bereikbaar Wageningen.

Naar aanleiding van uw brief hebben wij op r8 novemberjl. telefonisch contact met u opgenomen
over de aíhandeling van uw brief deze zomer. Tijdens dit gesprek is ook de afspraak gemaak dat
een deel van uw vragen nog even onbeantwoord blijft. Dit komt door de samenhang van uw vragen
met het bijwerken varr het verkeersmodel dat nu plaatsvinift. Op 2t novemberjl. is per mail
aangegeven welke vragen in deze brief worden beantwoord. Het overige deel van uw vragen wordt
later (naar verwachting begin zozo) in een gesprek toegeliclrt, zodat de link naar de resultaten van
het bijgewerkte verkeersmodel kan worden gelegd.

Hiemnder volgt de beantwoording lzn uw vràgen.

Vraag r
De status van het mppoÉ "Actualisatie verkeersmodel Beter Bereikbaar Wageningen.. Graag
ontnngen wij het exacte besluit en de bijbehorende stukken.

Artwoord
Het college ran Gedeputeerde Staten heeft de voorqangsrapportage vastgesteld waarin onder
andere wordt toegelicht waarom het Àternatief Bestaande Route is toegevoegd aan het m.e.r.
onderzoek" Via onderstaande link komt u op de besluitenliist lran GS van 5 februari zo:.9, waarin
staat dat de voortgangsrapportage (en de bil-behorende bijlagen) worden vastgestelè Een afscl[ift
ran de Statenbriefvan 5 februari eorg waadn e.e.a. wordt toegelicht, is b[igwoegd als biilage bij
deze brief.
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De link naar de Statenbrief is:
httDs://gelderland-stateninfoÍÍnati€.nl/document/no184o/2#search=%22PS2olq-88%22

Vraag z
T.a.v. de gmeiambitie voor de campus. Graag ontvangen wij de informatie waarop deze goeicijfers
in model zo3o-hoog gebaseerd zijn.

Ántwoord
Bii het opstelen van het nieuwe verkeersmodel (in zorS) is aan de Wageningen Universiteit en
Research (WUR) gevraagd een prognose te geven voor haar activiteiten. Deze prngnose is
ondewerdeeld in de volgende t\,yee elementen: algemene gmei m specifieke activiteiten. Hierbii is
de algemene groei wan de activiteiten van de WUR op de campus op 5% gesteld in scenario
2o3oHoog en 2,5% in scenario zo3olaag. Dit is per SEG-zone in het verkeersmodel opgenomen.
De specifieke activiteiten (zoals de komst van Unilever of de bouw vah plus Uhra 2 en 3) zijn per
activiteit in de SEG-zone van het verkeersmodel opgenomen Zie figuur I voor het overzicht zoals
gelererd door de WIIR
In de technisdre rappoÍtage (behorende bij het bijgewerkte verkeersmodel) wordt een overzicla
opgenornen van de ontwikkelingen in Wageningen en in welke SEC-zone deze zijn opgenornen in
het verkeersmodel-
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Bij de prognose van de fietsaantallen is gebruik gemaakt van de door de WlÍR aangeleverde
prognose van de studentenaantallen. Zie figuur z voor het overzicht zoals geleverd tloor ile wuR

Figuur z 2013 - 2023

Vraag 3
De manier van rekenen leidt tot onderschattint- Graag ontvalBen wij een verklaring voor dit
raezenlijke verscàil in'rekenen'-

Antwoord
In de nieuwe technische rapportate wordt uitgebreiiler uitgelegd van werke woningbouw- en
Hrijvenlocaties wordt uilgegaan. Daarblj gaan wij uit n vasBesterde ruirntefike plannen als
biiv. een besternmingsplan. waardoor naar onze mening een reële inschatting wordt gemaakt van
de verkeersprognoses.

Vraag 4
De verkeersintensiteiten naar de campus zijn rcnd 50% te hoog. Kunt u in l,w antwoord opnemen
hoe u tot uw hoge intensiteiten bent gekomen, en vertellen welke ritgeneratie quotiënten er
gebmild zijn bii het bouwea van de verkeersmodellen? voor elk van de motieven? En ook de
verdeling van verkeer over de ochtend en avondspits? En hoeveel doorgaand verkeer is opgenomen
voor de ontsluitingswegen?

Antwooil
uit de nadere onderbouwing van uw vraag maken wij op dat u uiBaat van een opbouw die in het
oude verkeersmodel (zorz) is gehanteerd. Het nieuwe verkeersmodel àt nu wordt gebruikt gaat
uit van een andere benadering waamp de verteersintensiteit over de dagdelen heen wordt bepaald-
In het toelichtende gesprek zullen we dit verschil verder toelichten-
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De briefen bijlage wordt u beiden ook per email toêgestuud.

Met vri€ndelijke goet,
Dámens Hepute€rde S'tstm van G€lderlan4

Peter Muller
Projedrnanager Uitvo€riry WedcÍl
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