
               
 

   
 
Vergadering Provinciale Staten op woensdag 27 september 2017  
 
 

Motie (art. 37 RvO) 

 

 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 september 2017 
 

gehoord de beraadslagingen, 
 
Constaterende dat 

- Het college van GS de regie over wil nemen van de gemeente Wageningen voor het oplossen van een 

mobiliteitsvraagstuk waar een regionaal (economisch) belang mee gemoeid is; 

- Het college van GS de oplossing ziet in het aanleggen van een nieuwe weg, dit nadat er een lang en 

ingewikkeld proces is doorlopen;  

 

Overwegende dat 
- Een toekomstbestendige oplossing moet worden gevonden voor de groei van het autoverkeer in en om 

Wageningen; 

- Het aanleggen van nieuwe wegen niet als vanzelfsprekend mag gelden voor de oplossing van een 

mobiliteitsvraagstuk;  

- Er ook inspanningen worden gepleegd op het gebied van het verbeteren van OV en fietsvoorzieningen 

en slimme mobiliteit; 

 

Verzoeken GS derhalve 

- De Notitie Reikwijdte en Detailniveau met Provinciale Staten te bespreken en daarin de resultaten van 

de eerdere onderzoeken naar de varianten die in het proces zijn afgevallen naast elkaar op een rij te 

zetten; 

- Aan te sluiten bij het mobiliteitsconvenant waartoe de gemeenteraad van Wageningen oproept; 

- Alternatieve vormen van vervoer, waaronder fiets, OV en vormen van slimme mobiliteit en samen reizen 

te stimuleren en daarover met de gemeente en regio in gesprek te gaan; 

- Om met betrekking tot de inpassing van de weg 

o Ervoor zorg te dragen dat de weg alsnog met zoveel mogelijk draagvlak van de gemeente en 

betrokken partijen wordt ingepast; 

o Dat er compenserende groene maatregelen worden genomen die de negatieve impact op de 

woonomgeving, het milieu en de natuur verminderen; 

- Om bij de besluitvorming over de inpassing van de weg in te gaan op de wijze waarop tegemoet wordt 

gekomen aan bovengenoemde punten; 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 
 
 
 
 
VVD     CDA     D66    PvdA   SGP 
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