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College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
Nijmegen, 28.11.2019 
 
Betreft: belang hoogwaardige openbaarvervoersverbinding RijnLijn 
 
Geacht college, 
 
Vanaf de oprichting van The Economic Board in 2016 communiceren wij over de sterkten van de 
regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen op de speersectoren Food, Health en Energy én leggen wij 
verbindingen tussen initiatieven en mensen in de triple helix. De oprichting van het OnePlanet 
Research Center en het gezamenlijke NOVI-bod in het kader van de Nationale Omgevingsvisie zijn 
goede voorbeelden waarbij Arnhem-Nijmegen en Foodvalley gezamenlijk hebben opgetrokken. Voor 
het stimuleren van samenwerking en het benutten van kansen zijn ook goede fysieke verbindingen in 
het gebied van belang. Vandaar dat wij u deze brief sturen over de RijnLijn. 
 
In juli 2017 was The Economic Board één van de ondertekenaars van de intentieverklaring van de 
RijnLijn, een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding tussen Arnhem en de Wageningen Campus. 
Het belang van deze verbinding blijft onverminderd groot.  
 
Wij zijn ruim twee jaar verder en het is zaak door te pakken. Wij willen graag twee zaken daarbij 
meegeven. 
 
1. aansluiting Industriepark Kleefse Waard 
De werklocatie Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem huisvest niet alleen innovatieve 
bedrijven, maar is ook een ontmoetings- en werkplek voor studenten en bezoekers. Recent is het 
terrein uitgeroepen tot Beste Circulaire Werklocatie. Een goede aansluiting op het 
openbaarvervoersnetwerk ontbreekt nog. Wij pleiten dan ook voor het opnemen van IPKW op de 
route van de RijnLijn. 
 
2. toepassing van innovatieve technieken 
In de regio vinden belangwekkende innovaties plaats op het gebied van duurzame mobiliteit, met 
name in elektriciteit en waterstof. Het project trolley 2.0 is iets om trots op te zijn. De provincie 
Gelderland kan als launching customer zorgen dat deze innovatieve technieken zich verder kunnen 
ontwikkelen én zij kan helpen deze technieken in de etalage te zetten. De trolleybus 2.0 heeft al een 
keer proefgereden op het traject van de RijnLijn. Wij pleiten ervoor dat het niet bij een proef blijft.    
 
Wij blijven graag betrokken bij het project RijnLijn en onderstrepen het belang van de RijnLijn. Bij de 
RijnLijn hoort de integratie met de Valleilijn (bus) voor een totaalproduct van goede busverbindingen 
op de as Arnhem - Oosterbeek - Wageningen - Wageningen Campus - Ede. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Hubert Bruls       René Verhulst   
voorzitter The Economic Board     voorzitter triple helix Foodvalley 


