Aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Wageningen

Wageningen, 28 maart 2019

Betreft: Beter Bereikbaar Wageningen; Politieke avond 1 april 2019

Geacht college, geachte raad, geachte heer De Haan en geachte fractievoorzitters,
Ten behoeve van de agendering van Beter Bereikbaar Wageningen op de politieke avond van 1 april 2019
leggen wij graag het volgende aan u voor.
Voor de ondernemers in Wageningen, groot en klein, is het van belang dat het bereikbaarheidsprobleem zo
spoedig mogelijk wordt opgelost. Dit hebben we al jaren met herhaling aan uw college en raad kenbaar
gemaakt. Dagelijks ondervinden wij dat onze werknemers en bezoekers alleen met grote vertraging de
bedrijven kunnen bereiken. En het verkeer neemt in de toekomst alleen maar toe, blijkt uit alle prognoses.

Het project Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) is ongeveer acht jaar geleden ingezet. Helaas blijkt uit de
laatste berichten dat op zijn vroegst in 2023 een oplossing in zicht komt. We hebben het al diverse malen
aangegeven: haast is echt geboden. De slechte bereikbaarheid leidt tot economische schade; niet alleen tot
het dagelijkse ongemak, maar ook tot verlies van werkgelegenheid doordat bedrijven vertrekken of zich niet
in Wageningen willen vestigen. Dus ons verzoek aan de Wageningse politiek is om niet opnieuw vertraging in
te bouwen in het project BBW, en vooral om geen stappen achterwaarts te zetten op het Ganzenbordspel uit
De Gelderlander (Wijnacker, 26 februari 2019).

Het is niet efficiënt wanneer telkens opnieuw zaken ter discussie worden gesteld. Dat gebeurt nu weer in de
Oplegnotitie opiniegesprek: het opnemen van de zes eerder afgevallen varianten, het uitvoeren van een
MKBA, de door Gedeputeerde Staten vastgestelde criteria en het gehanteerde groeiscenario. Wij achten het
niet verantwoord steeds opnieuw publieke gelden in te zetten op een project waar maar geen oplossing in
beeld komt. Welk openbaar belang is hier nog mee gediend?
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Wat ons ook steekt is dat die discussie steeds weer wordt opgerakeld door een kleine groep burgers die
kennelijk het meest wordt geraakt door het project BBW, terwijl het bedrijfsleven daarbij niet wordt gehoord.
U kunt niet heen om de in het verleden door u, als Wageningse politiek genomen beslissingen, namelijk de
doorgroei in bewonersaantallen, huizenbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Voor zover wij
weten is dat ook nog steeds de ambitie van de gemeente Wageningen. Daarom willen we u verzoeken met
een realistische blik naar de infrastructurele oplossing voor nu en in de toekomst te kijken. Hieraan is direct
gekoppeld: geen vertragingen meer opnemen in de procedure BBW, rekening houden met verkeersgroei en
hier een passende, toekomstbestendige oplossing aan koppelen.
Eerder schreven we al dat ondernemers, van groot tot klein, van harte bereid zijn om schouder aan schouder
met het gemeentebestuur bij te dragen aan het realiseren van de ambities van gemeente, gemeenschap en
bedrijfsleven. Hoewel het gemeentebestuur dat wel in woorden beaamt, zien wij dat onvoldoende in daden
terug.

Hoogachtend,
Namens het WOC,

S.A. Bijma, voorzitter WOC
P.H.N. van Spanje, secretaris WOC

Wagenings Ondernemers Contact Postbus 107
6700 AC Wageningen info@wocweb.n.l www.wocweb.nl
Rabobank 39.70.37.821
KvK Arnhem 40124779
BTW NL 8019.63.072.B.01

