
Motie Statenvoorstel Rijnbrug rrl 9o4tu
De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 februari 2OI8, ter bespreking van het statenvoorstel
scopewijziging Rijnbrug;

Constaterende dat:
- Het voorliggende Statenvoorstel focust op een 2x2 oplossing voor de Rijnbrug, zonder de oplossing voor de

knoop N225-N233 goed mee te wegen;
- Het voorliggende Statenvoorstel focust op een 2x2 oplossing voor de Rijnbrug, en daarmee feitelijk een

voorschot neemt op de lange termijn regionale oplossingsvarianten (west/midden/oost), zonder deze
afweging concreet te maken;

Ovenregende dat:
- Het voor zorgvuldige besluitvorming van belang is geen besluit te nemen over de breedte en de inrichting

van de brug, als niet duidelijk is wat de voorkeursvariant is en welke extra kosten voor de provincie dit met
zich mee brengt;

- Er in de provincie Gelderland is gekozen voor een traject waarbij na een opiniërend debat zonder
besluitvorming en er pas een uitgewerkt voorstel aan de Staten wordt voorgelegd, hetgeen de meest
logische route is;

- Provinciale Staten de voortgang van dit proces niet willen belemmeren, en dat met onderstaand voorstel
ook niet aan de orde is;

Verzoeken het college:
a. ln samenwerking met betrokken partijen en met het oog op de kaders van de afgesloten

bestuursovereenkomst, de middellange termijn oplossing inclusief de knoop Nzz5-N233 verder uit te
werken;

2. Bijdie uitwerking:
a. naast de al onderzochte Tidal Flow variant, een bredere variant (van max z7,z meter) te onderzoeken met
verschillende opties voor het wegprofielwaaronder een 2x2 inrichting.
b. tevens te onderzoeken welke kansen een extra verbreding creëert voor andere
modaliteiten dan de auto.

3. een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting Nz33-Achterbergsestraatweg verder uit te werken;
4. in overleg met partijen een dekkingsvoorstel op te stellen voor de financiering van de

bijkomende kosten die ontstaan als de wijziging binnen het project wordt doorgevoerd, en dit samen met
een onderbouwing van het te investeren bedrag in relatie tot het oplossend vermogen ter besluitvorming
voor te leggen aan Provinciale Staten;

5. Op basis hiervan en in overleg met de andere partijen een variantenafweging op te stellen, inclusief de
onderbouwde keuze voor een voorkeursvariant met een dekkingsvoorstel voor de financiering van de
bijkomende kosten en zo snel mogelijk aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor leggen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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