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Amendement: Statenvoorstel Rijn brug

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 februari zor8, ter bespreking van het
statenvoorstel scopewijzi ging Rijnbrug

Besluiten:
Het in het voorstel geformuleerde besluit te schrappen en een nieuw besluit als volgt te formuleren:

1. GS zal, conform de kaders van de afgesloten bestuursovereenkomst, de middellange termijn
oplossing inclusief de knoop Nzz5-N233 verder uitwerken;

2. Bij die uitwerking:
a. Zullen verschillende varianten voor de breedte van de brug worden onderzocht met

verschillende opties voor het wegprofiel waaronder een 2x2 inrichting.
b. Zaltevens afgewogen worden welke kansen een extra verbreding creëert voor andere

modaliteiten.
c. Zal een fietstunnelter hoogte van de aansluiting Nz33-Achterbergsestraatweg verder

worden uitgewerkt;

3. GS zal, in overleg met partijen een dekkingsvoorstel opstellen voor de financiering van de

bijkomende kosten die ontstaan als de wijziging binnen het project wordt doorgevoerd, en zal

dit samen met een onderbouwing van het te investeren bedrag in relatie tot het oplossend
vermogen ter besluitvorming voorte leggen aan Provinciale Staten.

4. GS zal de uitgewerkte varianten en dekkingsvoorstellen, gelet op de inmiddels jarenlange

discussie over dit knelpunt en de behoefte aan vooftvarend doorpakken, uiterlijk in de

Statenvergadering van juli zorS aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor{qleggen.

Volgens artikel z van de geldende Bestuursovereenkomst Rijnbrug uit zor3 (en bijbehorende bijlage

r), bestaat de middellange termijn oplossing uit: "Het rigoureus aanpakken van de knoop bij Rhenen

en het realiseren van een Tidal Flow op de Rijnbrug";

Het voorliggende Statenvoorstel focust op een zxz oplossing voor de Rijnbrug, zonder de oplossing

voor de knoop Nzz5-N233 goed mee te wegen;

Het voorliggende Statenvoorstel focust op een zxz oplossing voor de Rijnbrug, en neemt daarmee

feitelijk een voorschot op de lange termijn regionale oplossingsvarianten (west/midden/oost), zonder

deze afweging concreet te maken.

Volgens artikel 4 van genoemde bestuursovereenkomst dient een eventuele kostenoverschrijding bij

realisatie van de middellange termijn oplossing door Gelderland en provincie Utrecht gezamenlijk

besproken worden;

De gedeputeerde heeft in haar memo de volgende 'duiding' gegeven: Het statenvoorstel voorziet

alleen in een opdracht om een scopewijziging die de mogelijkheid geeft te kiezen voor het uitwerken een

bredere brug. Op dit moment ligt nog geen definitief besluit over inrichting of financiën voor. Na dit

besluit heeft u nog alle mogelijkheid om na verdere uitwerking een andere keuze te maken. De

scopewijziging die w[ u voorstellen gaat over de breedte van de brug, hierop kunnen we kiezen voor

verschillende profielen (Tidal FIow of zxz), dit komt aan bod in de verdere uitwerking en het besluit wat in

later stadium aan u wordt voorgelegd.
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