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Apeldoorn, 10 november 2018      K11/B18002 RO Rijnbrug 
 
 
 
Betreft: voornemen verbreding 2x2 Rijnbrug. 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
Via deze brief willen we bij u aandacht vragen voor de ontwikkelingen rond de Rijnbrug. 
 
Op 19 november staat de Rijnbrug bij u op de agenda. Namens verschillende regionale- en landelijke  
ondernemersorganisaties willen we via deze weg aan u kenbaar maken dat we positief tegenover het 
voorstel staan dat Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland onlangs hebben gepresenteerd 
(d.d. 6 november). 
 
Voorgesteld wordt om: 

- De Rijnbrug te voorzien van een nieuw bovendek met 2x2 rijstroken. 
- De Rijnbrug aan beide zijden te voorzien van een breed fietspad. 
- De aansluiting van de provinciale weg N233 aan weerszijden van de brug aan te pakken zodat 

het verkeer beter de brug op– en af kan rijden. 
- De brug aan Utrechtse zijde te voorzien van extra rijstroken bij de aansluiting van de 

provinciale weg opdat optimaal kan worden ingevoegd.  
- De brug aan de kant van Gelderland te verbreden tot 2x2 rijstroken tot aan de kruising met 

de N320 in Kesteren. 
 

Het voorstel tot een 2x2 verbreding van de Rijnbrug past geheel in lijn met de oproep (‘kiezen voor 
een toekomst vaste oplossing voor de Rijnbrug’) die door een brede coalitie van 
ondernemerspartijen eerder aan uw Staten is gedaan (op 5 februari 2018 jl.). 
 
  



         

In de bewuste brief van februari hebben we in een aantal punten beschreven waarom de Rijnbrug 
moet worden aangepast en waarom er urgentie op dit dossier zit.  
 
Met het vooruitzicht op een nieuwe aangepaste, brede, Rijnbrug:  

- Zal de directe doorstroming van het verkeer gunstig beïnvloed worden en bij een betere 
doorstroming zal tevens een positief effect ontstaan op het woon- en leefklimaat in de 
directe omgeving van de brug.  

- Zal de regionale bereikbaarheid van Food Valley en Rivierenland toenemen (met een positief 
effect op het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio’s). 

- Zullen de extra kosten van transport (i.c. voertuigverliesuren) voor ondernemers afnemen. 
- Zullen ook de kosten van het woon-werkverkeer afnemen (niet alleen relevant voor de 

bedrijven maar vooral ook voor de medewerkers). 
  
Met het geschetste voorstel voor een vernieuwde Rijnbrug zien we een robuuste verkeerskundige 
oplossing ontstaan waarmee diverse verkeers- en maatschappelijke problemen kunnen worden 
opgelost. Immers, al te lang ervaren de maatschappelijke partners de negatieve effecten van de 
huidige verkeerssituatie. 
 
Wij hopen dat het voorstel voor een nieuwe Rijnbrug op een brede ondersteuning kan rekenen in de 
Staten en dat deze nieuwe brug op een voorspoedig wijze kan worden gerealiseerd.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rob Eradus 
Voorzitter VNO-NCW Provincie Utrecht 
 
 
Mede namens  
- VNO-NCW Rivierenland, de heer H. van Zuijdam (voorzitter)  
- VNO-NCW Veluwe Vallei, de heer M. Ruiter (voorzitter)  
- Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), de heer G. van Zalk (voorzitter) 
- MKB Nederland, de heer B. van Snippenburg (voorzitter regio Oost)  
- Bouwend Nederland, Regio Oost, de heer H. van Norel (voorzitter) 
- Bouwend Nederland, Regio Randstad Noord, de heer N. Doodeman, (voorzitter) 
- Ondernemers Kesteren en Opheusden, de heer E. Damme (voorzitter)  
- Ondernemersvereniging ’t Panhuis Kesteren, de heer H. de Hertog (voorzitter)  
- Evofenedex,  de heer O. Vissers (voorzitter Regioraad Noord West) 
- Transport en Logistiek Nederland (TLN), de heer P. de Rooy (regiobestuurslid TLN Noord-West)  
- Platform Ondernemers Verenigingen Neder-Betuwe (OVNB), de heer R. van Eck (voorzitter)  
 


