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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars (030) 234 76 10 of (030) 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
Inpassingsplan Bereikbaarheid Wageningen, Campusroute 
 
Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport de doelstelling van 

het project helder te omschrijven en mogelijke oplossingen daaraan te toetsen.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van de provincie Gelderland- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland wil de bereikbaarheid van Wagenin-

gen, in het bijzonder van de Campus en het ‘Business and Science Park’, verbeteren. 

Dit is een randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen 

bedrijfsleven en universiteit (in de zogenoemde Food Valley). De bereikbaarheid staat 

nu al onder druk. De provincie voorziet dat de druk groter wordt als gevolg van geplande 

woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen in en nabij Wageningen.  

Om de bereikbaarheid te verbeteren, wil de provincie een nieuwe route naar de Campus 

aanleggen. Zij gaat hiervoor een inpassingsplan opstellen. Voordat de provincie een 

besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben de Commissie m.e.r. om advies 

gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het op te stellen rapport de doelstelling van het project 

helder te omschrijven en aan te geven waaraan moet zijn voldaan om van een geslaagd 

project te spreken. Gaat het alleen om de verbetering van de doorstroming van het 

verkeer  of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en veiligheid? Eerder zijn al 

alternatieven voor de weg afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande infrastruc-

tuur. Om de uiteindelijke keuze goed te kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie 

om in het rapport beter aan te geven waarom alternatieven zijn afgevallen. 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3282
http://www.commissiemer.nl/

