MOTIE
Rijnbrug en leefbaarheid in Rhenen

De gemeenteraad van Rhenen, bijeen op 6 november 2018,
Overwegende dat:
Er reeds jarenlang sprake is van zeer ernstige verkeersstagnaties in het centrum van Rhenen, op de N233, de N225 en
op haar aanvoerwegen;
Deze tweemaal daagse stagnaties in Rhenen gepaard gaan met geluidsoverlast en fijnstofuitstoot, wat een ernstige
aantasting van de leefbaarheid en de gezondheid betekent.
Deelt Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland mee dat de gemeente Rhenen meewerkt aan het vernieuwen van
de Rijnbrug naar 2x2 baans. Deze vernieuwing heeft als doel dat de leefbaarheid in de gemeente Rhenen optimaal en
duurzaam wordt verbeterd.
Dringt er met grote urgentie bij Provinciale Staten Utrecht en Gelderland op aan om de vernieuwing van de Rijnbrug
bij Rhenen politiek en financieel mogelijk te maken.
Vraagt een onderzoek te starten naar de meest optimale verkeersoplossingen voor de lange termijn, en daarbij niet op
voorhand oplossingen, zoals een tweede oeververbinding, uit te sluiten.
En vraagt in de nieuwbouwplannen de volgende kaders mee te nemen:
Doorstroming: de N233 blijft een 2x1 baans gebiedsontsluitingsweg en wordt geen stroomweg.
Fietsers & voetgangers: zowel bij het kruispunt N233/N225 als bij het kruispunt N233/Achterbergsestraatweg is de
veiligheid van verkeersdeelnemers het beste gewaarborgd als het voetgangers- en fietsverkeer ontvlochten worden van
het autoverkeer.
Werkzaamheden: de Rijnbrug en knooppunten vormen een cruciale oeververbinding die gedurende de werkzaamheden
in stand zal blijven.
Leefbaarheid: de huidige geluidsbelasting en luchtverontreiniging in het gebied rond de N233/N225 en Rijnbrug gelden
als normniveau dat niet overschreden zal worden. Geluidsbelasting en luchtverontreiniging zullen als gevolg van de
nieuwbouw afnemen.
Kruispunt N233/Achterbergsestraatweg: ter bevordering van de sociale en ruimtelijke samenhang in de Gemeente is
het nodig om de kernen Achterberg en Rhenen duurzaam en veilig te verbinden.
In de bijlage treft u een verdere specificatie van de kaders aan.
En gaat over tot de orde van de dag.
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