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Persbericht 

 
 
Beter Bereikbaar Wageningen: onderbouw de  
opties in milieueffectrapport 
 
Het milieueffectrapport voor de bereikbaarheid van Wageningen moet beter uit-

leggen waarom alleen gekeken wordt naar de Campusroute en naar het aanpas-

sen van twee bestaande wegen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar tussentijdse advies over het rapport. De provincie Gelderland 

heeft de Commissie gevraagd om het rapport te beoordelen.  

 

Om de bereikbaarheid van Wageningen, en in het bijzonder de Wageningen Campus 

en het Business and Science Park, te verbeteren, wil de provincie de Mansholtlaan en 

Nijenoord Allee aanpassen of een nieuwe weg aanleggen, de Campusroute. In het mi-

lieurapport zijn de milieugevolgen van beide opties onderzocht, maar is nog geen keuze 

gemaakt.  

 

Het rapport bevat veel en goed onderzoek, maar maakt niet duidelijk waarom het zich 

alleen richt op deze twee opties. De Commissie vindt bijvoorbeeld het ombouwen van 

de busbaan ook voor de hand liggen en vraagt zij zich af of sommige afgevallen alter-

natieven met aanpassingen niet ook aan de eisen voldoen. Ook zijn alternatieven afge-

vallen vanwege te hoge kosten, maar de nu onderzochte alternatieven hebben ook 

hoge kosten.  

 

Met een verandering in verkeersstromen, verandert langs de wegen ook het geluid en 

de luchtkwaliteit wegen. Laat in het milieueffectrapport zien waar en in welke mate het 

geluid en de luchtkwaliteit beter of slechter wordt, adviseert de Commissie. Ten slotte 

is het advies om aan te geven in hoeverre opties mogelijk zijn vanwege beschermde 

natuur.  

 

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over een optie besloten 

wordt, zodat het milieubelang daarbij volwaardig wordt meegewogen. 

 

----------------------------------------------------------- 

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. Gedeputeerde Staten van de pro-

vincie Gelderland besluiten over het voorkeursalternatief. Het bevoegd gezag - in dit geval Provinciale Staten 

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

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

