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Rijkswaterstaat wil pont Nieuwer Ter Aa opheffen  
  

Wij informeren u hierbij over het voornemen van Rijkswaterstaat om de pont bij Nieuwer Ter Aa in augustus 2022 

uit de vaart te nemen. Rijkswaterstaat wil dit besluit nemen op basis van het rapport van Marin (zie bijlage). De 

interpretatie van Rijkswaterstaat van dit rapport is dat het langer in de vaart houden van de pont te gevaarlijk is. 

Het college hecht vanzelfsprekend grote waarde aan de veiligheid van onze inwoners, gebruikers en het personeel 

van de pont maar deelt de conclusie die Rijkswaterstaat trekt uit dit rapport niet. 

 

Weliswaar worden in het rapport een aantal risico verhogende factoren genoemd bij de verwachte schaalvergroting 

van het vaarverkeer. Dit leidt tot een aanbeveling om op termijn het uit de vaart halen te overwegen. Voor de korte 

termijn worden echter drie aanbevelingen gedaan waarbij de veiligheid van de pontverbinding snel kan verbeteren. 

Het college geeft de voorkeur aan het op korte termijn realiseren van deze aanbevelingen om de pontverbinding 

meer veilig in de vaart te houden. 

De pont dient in ieder geval in de vaart te worden gehouden tot er een alternatieve vaste oeververbinding is, 

bijvoorbeeld in de vorm van een fietsbrug. 

  

Voor de inwoners in Nieuwer Ter Aa, de scholieren die in Breukelen naar school gaan en alle andere gebruikers 

van de veerpont is deze verbinding van groot belang in hun dagelijks leven. Daarom is de gemeente zowel 

ambtelijk als bestuurlijk nadat Rijkswaterstaat het eerste voornemen had meegedeeld de pont uit de vaart te 

nemen (september 2021), in gesprek gegaan om te komen tot een oplossing waarbij er linksom of rechtsom sprake 

is en blijft van een varende of vaste oeververbinding. De gemeente heeft hier continu het belang van benadrukt en 

er is nadrukkelijk gepleit voor het behoud van de pont. In het geval van de vaste oeververbinding heeft het college 

recent voorgesteld een fietsbrug te realiseren als alternatief. Ondanks de uitgebreide en indringende gesprekken 

die hierover gevoerd zijn, heeft dit vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid. 

  

Het college heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van het besluit van Rijkswaterstaat om de pont toch uit 

de vaart te willen nemen, zonder alternatief. Wij zijn verontwaardigd dat Rijkswaterstaat voorbij gaat aan de impact 

die dit heeft op onze inwoners. Ook zijn wij verbaasd dat er niet samen met ons wordt nagedacht over 

alternatieven voor de toekomst. Ondanks het feit dat Rijkswaterstaat formeel verantwoordelijk is voor het beheer 

van het Amsterdam-Rijnkanaal en de exploitatie van de veerpont leggen we ons hier als college zeker niet bij neer. 

Wij zijn en blijven pleitbezorger voor de belangen van onze inwoners en de gebruikers van de pont. Daarom zetten 

wij, naast overleg, alle middelen die tot onze beschikking staan in om een varende oeverbinding te handhaven en 

mee te werken aan een vaste oeververbinding in de toekomst. Dat betekent onder meer dat het college bezwaar 
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en beroep zal aantekenen tegen het besluit van Rijkswaterstaat om de pont uit de vaart te nemen. Ook zullen wij 

de Provincie, de inwoners van onze gemeente, maar vooral de inwoners uit Nieuwer Ter Aa, oproepen om 

hetzelfde te doen. 

  

Afgelopen week heeft het college de Dorpsraad van Nieuwer Ter Aa over dit voornemen van Rijkswaterstaat 

geïnformeerd. Ook zal de gemeente de inwoners van Nieuwer ter Aa en de betrokken organisaties informeren 

middels een wijkbericht. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen wordt u daar uiteraard over geïnformeerd. 

 

Bijlage: 

 Quick Scan Nautische Veiligheid Pontverbind Nieuwer Ter Aa (.pdf) 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/22-02-02-Quick-Scan-Veiligheid-Pont-Marin-20210701.pdf

