Inspreektekst Egbert Bouman, Veerpont Nieuwer Ter Aa
Voor raadsvergadering Stichtse Vecht, 1 november 2022
Geachte voorzitter en raadsleden,

Het gaat niet goed met onze pont, onze levensader. De schippers beginnen nu al,
letterlijk, het schip te verlaten en de dienstregeling is per vandaag al beperkt.

De minister beweegt nog geen millimeter en negeert de afspraken in het convenant.
Hij praat gezellig en vrijblijvend over vogels in de lucht en bruggen in een verre
toekomst. Maar zijn plan om per 31/12 te stoppen blijft overeind.

En zo wordt de pont zonder inhoudelijke discussie uit de vaart gerommeld. Een
sterfhuisconstructie van de bovenste plank! Precies het scenario dat we met elkaar
hoopten te voorkomen.

We hebben al ruimschoots onderbouwd dat geen pont onveiliger is dan wel een
pont. Het MARIN rapport stelt al dat er geen acuut onveilige situatie is, maar dat op
termijn nagedacht moet worden over een alternatief. Daar bovenop hebben we op
basis van de dikke stapel MARIN en AIS rapporten een voorstel voor extra
veiligheid: de schippers mogen alleen van wal steken als er niet binnen de huidige
300 meter maar binnen 600 meter links en rechts geen schip nadert. Dat betekent
dat we soms iets langer moeten wachten, maar dat er zelfs op drukke momenten
nog 12 vrije oversteekmogelijkheden per uur overblijven. En het grote voordeel is
dat er nooit meer sprake is van situaties waarin een schip achter een ander schip
verstopt zit. Met die afspraak kan de pont gewoon in de vaart blijven totdat er een
structurele oplossing is. Wat is er nu logischer dan dat?

We zijn nog steeds heel blij met uw steun en die van de provincie. Deze week
verschijnt er met zeer gewaardeerde hulp van de gemeente een tweede open brief
in de VAR en die is erg stevig van toon. Maar de minister luistert waarschijnlijk
opnieuw niet.

Daarom vraag ik u vanavond om onze gezamenlijke strijd extra kracht bij te zetten.
Heel simpel en concreet kunt u dat doen door uw partijgenoten in de Tweede
Kamer dringend te vragen om de motie te steunen die dinsdag 8 november in
stemming wordt gebracht door Van der Molen van het CDA en De Hoop van de
PvdA. Als die motie het haalt dan hebben we nog een kans.
Zo niet, dan rest alleen de juridische route die we zeker zullen bewandelen, maar
die we liever voorkomen. Dus zorg alstublieft voor maximale steun voor de motie
via uw vrienden in de Tweede Kamer.
Hartelijk dank voor uw steun!
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