Motie 10a Verbinding Maken (Rijnbrug)

Provinciale Staten van Utrecht op 9 februari 2022 in vergadering bijeen ter behandeling van het
Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet
Constaterende dat:
-

-

-

Er binnen Provinciale Staten van Utrecht een breed draagvlak bestaat om de totaal
benodigde financiering voor de Rijnbrug bij Rhenen rond te krijgen en daar een aanvullende
bijdrage aan te leveren;
Het project Rijnbrug Rhenen voor een verantwoorde projectbegroting meer budget nodig
heeft dan mogelijk wordt gemaakt met alleen de toekenning van het extra krediet door
Provinciale Staten van Utrecht;
Bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over het gezamenlijk project;
De brug in eigendom is van het Rijk.

Overwegende dat:
-

-

Zonder overbrugging van het resterende tekort het project niet wordt gerealiseerd en de
verstrekkende gevolgen tot grote onvrede zullen leiden onder inwoners, bij bedrijven en
betrokken gemeenten in Utrecht en Gelderland;
Er geen andere significante oplossingen beschikbaar zijn om de congestie in de regio op te
lossen.

Spreken als haar mening uit dat:
-

-

De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen van groot belang is voor de leefbaarheid,
bereikbaarheid en economie in zowel de provincie Utrecht als in de provincie Gelderland en
randvoorwaardelijk is voor de gewenste regionale ontwikkeling op het gebied van
woningbouw;
De provincie Utrecht de verbreding van de Rijnbrug niet alleen kan dragen en dat
proportionele bijdragen van de provincie Gelderland en het Rijk noodzakelijk zijn voor het
projectbudget.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
Haar mening over te dragen aan de bestuurlijk betrokken partners en alles in het werk te
stellen om in constructief overleg met de Provincie Gelderland en andere betrokken partijen
tot een sluitende financiering van het totale project Rijnbrug Rhenen N233 te komen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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