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Geacht college,
U heeft ons op 7 maart jongstleden de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
toegestuurd voor de nieuw te realiseren Campusroute. In uw brief vraagt u ons om u te
adviseren over deze concept-NRD. De gemeenteraad van Wageningen heeft op 16 april
jongstleden gesproken over de concept-NRD. De gemeenteraad heeft, in meerderheid, de
behoefte geuit om te reageren op een aantal punten uit de concept-NRD. De gemeenteraad heeft
ons college van B&W gevraagd om onderstaande punten via deze zienswijze onder u w aandacht
te brengen (motie M8b d.d. 16 april 2018).
Beoordeling Wageningse belangen in NRD
Bij besluit op 18 december 2017 heeft onze gemeenteraad u lokale, Wageningse belangen
meegegeven voor de NRD-fase. Na ontvangst van de concept-NRD is beoordeeld in hoeverre de
Wageningse belangen, die door de gemeenteraad zijn aangegeven, zijn meegenomen in het
voorliggende stuk. Hieronder vindt u samenvattend onze beoordeling hiervan:
Inhoudelijke behandeling gebeurt in m.e.r.-onderzoek:
1. Tracés die in het zoekgebied passen (4A3 van 3 juli 2017);
2. Behoud van de monumentale Boerderij De Born (6A1 van 18 december 2017);
3. Meenemen van de belangen van de fietsers (6A1 van 18 december 2017).
Ingediende belangen worden wel opgevolgd, maar vallen buiten de scope van het m.e.r.onderzoek en daarom ook buiten de scope van de concept-NRD:
4. Mobiliteitsconvenant (4M1 van 3 juli 2017); het raadsbesluit van 18 december 2017
ontkoppelt het mobiliteitsconvenant overigens ook los van het project BBW.
5. Verbetering kruispunt Droevendaalsesteeg (4A5 van 3 juli 2017) en aanpassen rotonde
Droevendaalsesteeg (6A1 van 18 december 2017).
Ingediende belangen die niet blijken uit de concept-NRD:
6. Netto minder overlast ten aanzien van luchtkwaliteit en geluidseffecten (6A1 van 18
december 2017);
7. Extra fietsverbinding Noordwest - Campus realiseren ten noorden van Dassenbos (4A3
van 3 juli 2017).
Ingediende belangen vallen buiten scope concept-NRD/MER, zijn verantwoordelijkheid gemeente:
8. Realisatie van een twee richtingen fietspad aan de noordkant van de Nijenoord Allee
tussen de Rooseveltweg en de Mansholtlaan;
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9. De aanpassing en verbetering van kruispunten en verkeerslichten bij Churchillweg,
Rooseveltweg en Diedenweg.
Wij concluderen dus dat niet alle Wageningse belangen terug te vinden zijn in de concept-NRD;
bovengenoemde 6 en 7 ontbreken. Wij verzoeken u om deze alsnog op te nemen in de NRD
zodat deze meegenomen worden in het m.e.r.-onderzoek.
Aanvullende verzoeken
Aanvullend verzoeken wij u om de zes varianten op te nemen in de NRD (en dus het MER) die in
een eerdere fase tot hetzelfde detailniveau zijn uitgewerkt en berekend en zijn besproken met de
klankbordgroep, te weten:

A-variant ‘Kostenefficiënt’

A-variant ‘Sober geoptimaliseerd’

B-variant ‘Rondje Campus’

B-variant ‘Campus op maaiveld’

B-variant ‘Campus verdiept’

Ruggengraat 2.0.
Onze gemeenteraad verzoekt u hiertoe zodat er op transparante wijze een goed vergelijk
gemaakt kan worden, dit vormt vervolgens de basis voor een gedegen afweging. Wij verzoeken u
tevens om voor deze varianten een Maatschappelijke Kosten en Baten-analyse uit te voeren.
Over de variant ‘Ruggengraat 2.0’ wijzen wij u erop dat u uitgaat van het oorspronkelijk
ingediende plan. In het eerder uitgevoerde onderzoek is, na bespreking in de klankbordgroep,
een aanpassing aan de orde geweest, de zogenaamde Ruggengraat 2.1. Deze heeft geen
doorsteek naar de Hoevestein en de bakconstructie wordt goedkoper uitgevoerd. Een verdere
toelichting hierop vindt u in het raadsvoorstel van 3 juli 2017 (te vinden op onze website ). De
gemeenteraad verzoekt u dan ook in de NRD (en verdere MER) melding te maken van deze
variant (‘Ruggengraat 2.1’).
Wij zien uit naar uw reactie op onze zienswijze.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris,

de burgemeester,

R. van der Grijp

G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.
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