
 
 

Motie  

Reg. Nr. M 4.1  

Agendapunt: 4. Voornemen Rijkswaterstaat om de veerpont Nieuwer Ter Aa uit de vaart te halen 

Onderwerp Veerpont Nieuwer ter Aa 

 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 16 februari 2022, 

gelezen, 

de berichten van het college en in de media over het voornemen van Rijkswaterstaat de veerpont bij 
Nieuwer Ter Aa per 1 augustus 2022 uit de vaart te willen nemen;  
 

overwegende:  

- dat dit een belangrijke voorziening van algemeen belang betreft waar al 130 jaar dagelijks 
door velen, waaronder schoolgaande jeugd, gebruik van wordt gemaakt; 

- dat er geen alternatief wordt geboden, noch dat er een redelijk alternatief voorhanden is; 
- dat het belang van continuering van deze oeververbinding aanzienlijk groter is dan de door  

Rijkswaterstaat vermeende onveiligheid; 
- dat de veerpont technisch van goede middelen is uitgerust om veilig te kunnen oversteken; 

spreekt uit: 

- dat Rijkswaterstaat met dat besluit veel inwoners van Stichtse Vecht ernstig benadeelt, 
zonder een alternatief te bieden;  

- dat zonder aanvaardbaar alternatief het uit de vaart nemen van de pont maatschappelijk niet 
aanvaardbaar is; 

roept het college op:  

1. al het mogelijke te blijven doen om het uit de vaart halen van de veerverbinding te 
voorkomen; 

2. als het op termijn in stand houden van de veerverbinding geen optie is aan te dringen op een 
nieuw te ontwikkelen alternatief voordat de veerverbinding uit de vaart wordt gehaald;   

3. hierover indringend in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat en andere hierbij betrokken 
overheden; 

4. de raad in de gelegenheid te stellen de redenen van Rijkswaterstaat zelf te vernemen en een 
gesprek hierover tussen Rijkswaterstaat en de raad te arrangeren; 

5. over haar overige inspanningen en resultaten daarvan voor het zomerreces 2022 te 
infomeren; 

Aangenomen, de griffier 

Unaniem 



en gaat over tot de orde van de dag. 
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