Vragenhalfuur Provinciale Statenvergadering 9 februari 2022
Inbreng VVD en 50PLUS
In reactie op de commotie in de regio over het mogelijk uit de vaart nemen van de veerpont tussen
Nieuwer ter Aa en Breukelen over het Amsterdam-Rijnkanaal, heeft de VVD mede namens 50PLUS
de volgende vragen voor het college:
1. Wat is op dit moment de relatie vanuit de Provincie met genoemde veerpont?
2. Is de Provincie op enigerlei wijze betrokken geweest bij het voorgenomen besluit van
Rijkswaterstaat om genoemde veerpont uit de vaart te nemen?
3. Zijn er lopende contacten met de Gemeente Stichtse Vecht over de ontstane situatie en zo ja,
welke aanvullende inzichten zijn hieruit te delen?
4. Is de Provincie zich bewust van het huidig veelvuldig gebruik van de veerpont door inwoners,
fietsers, scholieren, etc. (naar verluid jaarlijks meer dan 10.000) en de negatieve
consequenties, die het uit de vaart nemen zonder acceptabel alternatief voor deze doelgroep
met zich meebrengt? Zijn er provinciale fietsroutes die gebruik maken van het veer?
5. Was de Provincie betrokken bij de totstandkoming van de vaarverbinding over het kanaal 130
jaar geleden en de bestuurlijke afspraken daarover? Is het bekend dat er rond 1888 afspraken
zijn gemaakt bij het wegvallen van de brugverbinding tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen dat
er eeuwigdurend een noodzakelijke verbinding zou blijven tussen Nieuwer Ter Aa en
Breukelen over het Amsterdam-Rijnkanaal?
6. Welke mogelijkheden voorziet de Provincie in de ontstane situatie om in algemene zin te
ondernemen en welke rol ziet zij om in afstemming met betrokken partijen tot een alternatief te
komen als het onverhoopt niet lukt een vaarverbinding in stand te houden? Bijvoorbeeld een
nieuwe fiets-/voetgangersbrug ter hoogte van Nieuwer ter Aa over het Amsterdam-Rijnkanaal,
zoals hier al eerder plannen voor waren in 1991? Is het niet logisch dat er eerst voor een
alternatief gezorgd moet worden, alvorens het pontje mogelijk uit de vaart te nemen?
Tot zover.
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