
 
 
 

Motie van ‘Brug der Zuchten’ naar ondertunneling N3 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 08 november 
2018, ter bespreking en besluitvormende behandeling van de begroting 2019, 
 
Neemt in overweging dat: 
 tijdens de commissie Ruimte van 20 april 2016 de regionale bereikbaarheid als verbindend 

thema van de lokale en de regionale opgave is besproken; 
 de laatste tijd sprake is van regelmatige technische storingen aan de Papendrechtse brug N3 over 

de Merwede (in de volksmond inmiddels ook wel genoemd de ‘Brug der Zuchten’); 
 veel Papendrechters klagen over het feit dat zij lang voor de brug moeten wachten als er 

storingen zijn en zij dusdoende afspraken niet halen; 
 de bereikbaarheid van het regionale ziekenhuis hinder ondervindt van het feit dat storingen de 

betrouwbaarheid van de brug in de waagschaal stellen; 
 groot onderhoud aan de brug pas in de planning staat in 2024 en de N3 binnenkort een forse 

opknapbeurt krijgt; 
 

Spreekt uit dat: 
 een goede regionale bereikbaarheid (op de Drechtstedelijke ruit) van groot belang is én blijft; 
 de opwaardering van de N3 binnenkort verwacht wordt en een (open) brug een knelpunt vormt; 
 Rijkswaterstaat pas in 2024 groot onderhoud heeft ingepland aan de brug over de Merwede; 
 de bewoners van Huys de Merwede, gelegen pal naast de brug, reeds vanaf 2015 hebben 

aangegeven in toenemende mate (te) veel overlast te ervaren door het drukke verkeer op de N3; 
 een tunnelverbinding op de plek van de huidige brug een goede vervangende oplossing kan zijn 

voor het probleem van een goede afwikkeling van het verkeer na de verwachte opwaardering 
van de N3 als ook voor het probleem van de door de inwoners ter plekke ervaren toenemende 
overlast en het ongedaan maken hiervan; 

 
Verzoekt hierbij het college om: 
 bij alle relevante onderhandelingen en bestuurlijke overleggen namens de gemeente 

Papendrecht telkens krachtig een goede regionale bereikbaarheid alsook ondertunneling van de 
Merwede te bepleiten; 

 de gemeenteraad ter zake te informeren en in positie te houden; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
de heer  R. Lammers en de heer J.G.S. van der Tak. 


