
Motie 108 Rijnbrug voor en door verbinding 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 10 november 2021, voor de behandeling van het 
statenvoorstel Programmabegroting 2022.  

Constateren dat: 
- Er middelen zijn gereserveerd en in 2022 wordt doorgewerkt aan de planvoorbereiding van de

inpassingsplannen Rijnbrug en Rondweg Oost Veenendaal.
- De Provincie Gelderland overweegt door tegenvallende kostenontwikkelingen de bijdrage aan

de vernieuwing van de Rijnbrug ter discussie te stellen.

Overwegen dat: 
- De plannen voor verbreding en vernieuwing van de Rijnbrug alleen in samenwerking met alle

betrokken partijen kunnen worden gefinancierd en gerealiseerd;
- Behalve de provincie Utrecht, ook de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de (gemeenten

binnen de) regio’s Food Valley en Rivierenland belangrijke partners zijn in dit project;
- Uitstel of afstel van dit project schadelijk is voor de leefbaarheid en welvaart van Foodvalley en

Rivierenland en leidt tot een verdere verslechtering van de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid;

- De inpassingsplannen een wezenlijk onderdeel zijn in de verstedelijkingsvisie Arnhem –
Nijmegen – Food Valley

- Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de overheid, gezien de besluiten uit het verleden,
in geding zijn.

Roepen Gedeputeerde Staten op om: 
- Met het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in gesprek te gaan en er bij hen

onophoudelijk op aan te dringen uitvoering te geven aan de eerder genomen besluiten;
- In gesprek en verbinding te blijven met alle andere relevante partners ten einde de projecten

Rijnbrug en Rondweg Veenendaal Oost zonder vertraging te kunnen realiseren;
- Te verkennen welke financiële verantwoordelijkheid iedere partner – tegen de achtergrond van

eerder genomen besluiten– moet en kan nemen;
- Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor de zomer van 2022 de Staten te informeren over de

voortgang.

en gaat over tot de orde van de dag. 
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