
 

 

 

Commissieadvies 

 

 

 

 

 

DATUM 19-11-2018 

REGISTRATIENUMMER 81DCB200 

NUMMER PS PS2018MME24 

COMMISSIE MME 

TITEL Rijnbrug 

 

De aanwezige insprekers betuigden hun steun aan het statenvoorstel als oplossing voor de mobiliteits- en 

leefbaarheidsproblemen die er nu zijn rondom de Rijnbrug. Wel vindt men de periode tot met realisatie (2025) erg 

lang en zouden zij graag meer snelheid zien. 

 

De commissieleden waren eveneens tevreden over het voorstel. Ook zij vroegen zich af waarom de uitvoering zo 

lang duurt. Zorgen zijn er over de risico’s die worden gelopen m.b.t. de staat van de pijlers. Verder waren er 

vragen over de tweede oeververbinding, het nu reeds in gang zetten van flankerende maatregelen als Smart 

Mobility, de esthetische vormgeving en de tijd die de brug mogelijk afgesloten zou moeten zijn. Financieel was de 

constatering dat € 10 miljoen voor de fietstunnel veel geld is en of het wel redelijk is om 50% daarvan als bijdrage 

van de gemeente Rhenen te vragen. Kan de provincie niet meer bijdragen, bv. op grond van de fietsambities? 

Ook was men verrast door weer een infraproject waarin de provincie met kostenoverschrijdingen wordt 

geconfronteerd. 

 

Gedeputeerde Straat gaf aan dat er veel procedures moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten. 

Daarmee wordt op 2025 uitgkomen, maar mocht het sneller kunnen, dan zal hij dat uiteraard proberen. Een 

tweede oeververbinding is op dit moment (politiek) niet realistisch. Er is aandacht voor flankerende korte 

termijnmaatregelen; deels kunnen die snel worden ingevoerd, deels pas in 2020. De onzekerheid over de 

kwaliteit van de pijlers kan niet worden weggenomen, aangezien dit deels pas bij de bouw zal blijken. Qua 

uitvoering word voor sober en doelmatig gekozen. Over de tijdsduur van afsluiting van de brug is nu nog niets te 

zeggen, dat maakt onderdeel uit van de volgende fase. 

In veel gevallen wordt voor extra, niet wettelijk noodzakelijke maatregelen, met gemeenten een 50/50-verdeling 

van de kosten afgesproken. Dat is ook hier het geval. 
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