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Wageningen 12 maart 2019 

ons kenmerk BER/19.0101105 

ons nr. ink. brief BER/- 

onderwerp Stand van zaken 

fietsprojecten 

bijlagen  

behandeld door G.G. van Vliet 

telefoon 0317-49 2969 

verzenddatum 20 maart 2019 

 

Geachte heer, mevrouw,   
 

Het college wil u graag informeren over de planning van de fietsprojecten waarvoor u als raad via 

Kadernota’s (of bij uitzondering de begroting voor 2019) geld beschikbaar heeft gesteld.  
 

Deze brief geeft inizcht in de planning van de fietsprojecten. Uw raad heeft gevraagd naar informatie 

over fietsprojecten. Op 28-1-2019 heeft wethouder De Haan toegezegd een raadsinformatiebrief te 

schrijven over de planning en prioritering van fietsprojecten.  

 

Prior-systematiek 

Voor de planning en prioritering van alle investeringen in de buitenruimte maken we gebruik van het 

zogenaamde Prior-systeem. Dit systeem is ontwikkeld door Planterra. In de prioritering wordt rekening 

gehouden met de ongevallenstatistieken, ambities uit het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) en 

netwerkvisie, wensen van de fietsersbond, door de raad aangenomen moties, het coalitieprogramma 

en de staat van de huidige 

verharding. Alle 

investeringsambities worden 

integraal beoordeeld en 

geprioriteerd. Voor de 

fietsprojecten heeft dit geleid 

tot een top van 21 

fietsknelpunten volgens de 

overzichtskaart hiernaast. 

 

De projecten 1 t/m 4 zijn 

uitgevoerd (3 is in uitvoering). 

Projecten 5 en 7a zijn in 

voorbereiding en 11 wordt 

gerealiseerd bij de 

ontwikkeling Kortenoord 3. 

Bedacht moet worden dat 

naast de fietsprojecten ook 
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andere projecten in de openbare ruimte geprioriteerd en gepland worden, volgens dit systeem. Dit 

betekent dat een fietsproject dat bijvoorbeeld op plaats 10 staat, in het totaal op een veel lagere 

plaats kan staan. De afgelopen jaren is ervoor gekozen om binnen de financiele mogelijkheden een 

beperkt aantal projecten uit het totaaloverzicht op te nemen in de Kadernota/begroting. We beseffen 

dat we de systematiek en de daaruit voortvloeiende keuzes onvoldoende transparant en integraal aan 

u hebben voorgelegd. De bestuurlijke keuzes qua beschikbaarstelling van budget en prioritering binnen 

en buiten het ruimtelijk domein, kunnen ons inziens op een betere manier gefaciliteerd worden. In 

aanloop naar de Kadernota 2019 zullen we u daarom middels een collegepresentatie inzicht geven in 

de werking van het Prior-systeem en het daaruit voortvloeiende plannings- en prioriteitenoverzicht. 

Ook zullen we informeren over het benodigde investeringsbudget (meerjarig) en de bijbehorende 

structurele lasten. Aan de hand van enkele scenario’s en/of en het financiele kader, brengen we in 
beeld wat de consequenties van diverse mogelijke keuzes zijn. Wij denken dat we uw raad hiermee 

faciliteren om bij Kadernota een meer integrale en afgewogen keuze te maken ten aanzien van de uit 

te voeren projecten in de openbare ruimte. 

 

Overzicht uit te voeren fietsprojecten 

Hieronder treft u het meerjarig overzicht aan van fietsprojecten waarvoor uw raad budget beschikbaar 

heeft gesteld. We beseffen dat met het beschikbaar ste llen van het krediet, de projecten voor de raad 

en de stad vaak voor langere tijd uit beeld verdwijnen. Dit komt omdat na de kredietvotering, de 

voorbereidingen (participatie, planvorming, flora- en fanuaonderzoeken etc.) ca. 1 tot 1,5 jaar duren 

voordat met de realisatie kan worden begonnen. 

Om u en de stad beter hierop aangesloten te houden, willen we u regelmatig (een keer per half jaar) 

informeren over de voortgang van de projecten en de fase waarin deze zich bevinden. 

 

Overzicht fietsprojecten 

 
Nr. omschrijving besluit Start 

uitvoering 

Procesfase/nodig opmerking Budget 

8 1 V oorbereidingkosten 

snelfietsroute Ede-

Wageningen 

kadernota 2017 2018 Fase: tracé bekend Totale projectkosten 

bedragen 2 .1  miljoen 

(70% gesubsidieerd 

door provinc ie) 

€250.000 

3  Fietsoversteek 

Kortenoord 

kadernota 2017 2019 Start uitvoering maart, gereed 

juni 

Motie aangenomen de 

uitvoering zo snel 

mogelijk te realiseren 

€310.000 

- V eiligheid voor fietsers 

in de s tad (o.a. 

nobelweg/Geertjesweg) 

Begroting 2019 2019 O pstarten voorbereiding 2 e 

kwartaal 2019. 

U itvoering gereed december 

2019 

Met bewoners , V VN en 

scholen komen tot 

verbetermaatregelen. 

€96.000 

7a Rotonde Marijkeweg - 

Kortenoord A llee 

Begroting 2019 2019 O pstarten voorbereiding 2 e 

kwartaal 2019. 

U itvoering gereed medio 2020 

Subs idie toegekend. Is 

onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€350.000 

5  Fietsstraat v Uvenweg Begroting 2019 2020 O pstarten voorbereiding 2 e 

kwartaal 2019. 

U itvoering gereed eind 2020 

Res tbudget 

(oorspronkelijke 

projec t Haarweg-

C ampus) + subs idie. 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

€ 580.000 
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aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 
8 1 A anlegkosten 

snelfietsroute Ede-

Wageningen 

kadernota 2017 2020 Fase: participatie, V O.  Totale projectkosten 

bedragen 2 .1  miljoen 

(70% gesubsidieerd 

door provinc ie) 

€500.000 

11  N ieuwe fietsverbinding 

deelplan 3  Kortenoord 

Begroting 2019 2020 A mbitie is randvoorwaarde bij 

ontwikkeling Kortenoord 3 . 

P lanning afhankelijk van 

ontwikkeling 

Meenemen in 

ontwikkeling 

Kortenoord. 

U itgangspunt: Kos ten 

gemeente is  nul. 

€0  

- V erbeteren 

overs teekbaarheid 

voetgangers en fietsers 

op hoofds tructuur 

Begroting 2019 2020 In 2020 ligt de prioriteit bij 

verbetering oversteek 

Stadsbrink. 

Daarna elk jaar een andere plek 

O nderdeel van het 

coalitieakkoord. 

Jaarlijks wordt 

spec ifieke locatie 

gekozen. 

V raaggestruurd. 

€100.000 

9  Kruis ing O oststeeg - 

Haags teeg 

Begroting 2019 2021 O pstarten voorbereiding 1 e 

kwartaal 2021. Realisatie 2022 

O nderdeel van route 

Kortenoord-Campus. 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€225.000 

9  Route over Bus iness en 

Sc iencepark 

Wageningen 

Begroting 2019 2021 O pstarten voorbereiding 1 e 

kwartaal 2021. Realisatie 2022 

O nderdeel van route 

Kortenoord-Campus. 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€175.000 

15  Fietsbrug Tarthorst 

vanaf de Rooseveltweg 

Begroting 2019 2021 O pstarten voorbereiding 1 e 

kwartaal 2021. Realisatie 2022 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€40.000 

21  Fietspaden deel 

C hurchillweg (tussen 

N ijenoord A llee en 

Hoevestein) 

Begroting 2019 2022 Is  geen onderdeel SFR. 

O ps tarten voorbereiding 1 e 

kwartaal 2022. Realisatie 2023 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€505.000 

19  V an O oststeeg - de 

Hoef richting C ampus 

Begroting 2019 2022 O pstarten voorbereiding 1 e 

kwartaal 2022. Realisatie 2023 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€85.000 

12  Fietsverbinding 

V eenendaal en Rhenen 

Begroting 2019 2022 O pstarten voorbereiding 1 e 

kwartaal 2022. Realisatie 2023 

Is  onderdeel ‘V eilige, 

logische, 

aantrekkelijke 

fiets routes’ budget. 

€30.000 

- Rotonde Hollandseweg 

- Diedenweg (Na 2022) 

Begroting 2019 2023 P lanning is  afhankelijk van 

bes luitvorming Campusroute 

Hoog in 

ongevallenstatestiek. 

Kan pas  na 

campusroute 

gerealiseerd worden. 

Nog niet geprioriteerd. 

€250.000 

9  Fiets route N ijenoord 

A llee (tussen 

Begroting 2019 2023 P lanning is  afhankelijk van 

bes luitvorming Campusroute 
O nderdeel van route 

Kortenoord-Campus 

€1.200.000 

                                                 
1 Voor project 8, snelfietsroute Ede-Wageningen heeft de raad twee budgetten beschikbaar 
gesteld: Een voorbereidingsbudget beschikbaar te besteden in 2018 en 2019. Vervolgens 
een realisatiebudget vanaf 2020. 
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Kortenoord A llee en 

Mondriaanlaan) (Na 

2022) 

9  

 

Fietsverbinding 

Noordwest tussen 

Rijns teeg en 

Mondriaanlaan (Na 

2022) 

Begroting 2019 2023 P lanning is  afhankelijk van 

bes luitvorming Campusroute 
Missing link uit 

netwerkvis ie. 

O nderdeel van route 

Kortenoord-Campus 

€150.000 

 

 

 
Wij hopen dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd over de uit te voeren fietsprojecten 
voor komende jaren. Zoals gezegd, komen we middels een collegepresentatie over de systematiek 
binnenkort bij u terug. 
 
Wij beschouwen met deze raadsinformatiebrief de moties 4M1 ‘Oversteek Rooseveltweg’ van 6 juni 
2016, 4M2 ‘Start aanpak hoofdfietsroutes’ van 23 oktober 2017 en de toezegging ‘overzicht 
fietsprojecten’ van 28-1-2019 als afgehandeld. 
 
 
 
 
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. 

 


