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ONDERWERP
Pontje Meermond, variantenstudie
SAMENVATTING
Het pontje in de Cruquiushaven nabij Meermond gaf veel storingen, waardoor in 2016
besloten is deze uit de vaart te nemen. Nadat enkele schetsontwerpen ter oplossing van het
probleem niet het gewenste resultaat brachten, is besloten nog eens alle mogelijkheden op
een rijtje te zetten in een variantenstudie. Hieruit wordt een voorstel voor het vervolg
gedaan.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Er zijn geen wettelijke vereisten rond de toepassing van een veerpont. Wel is en blijft de
eigenaar - de gemeente - aansprakelijk voor schades en claims in geval van onveilige
situaties op basis van de zorgplicht.
BESLUIT B&W
1. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het nader onderzoeken en (indien
mogelijk) uitwerken van de variant “kabelveerpont”;
2. Het besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijze kenbaar te
maken (B-stuk).
AANLEIDING
Pontje Meermond
Ter plaatse van de Cruquiushaven was in het pad Heemsteder Veld, bij Meermond, een
trekpontje opgenomen (vanaf 2009). Dit pontje kende hoge onderhoudskosten en veel
storingen, met name veroorzaakt door vervuiling van de ketting die op de bodem van de
vaart lag. In verband hiermee is in 2016 besloten het pontje uit de vaart te nemen.
Aanvankelijk is toen het plan opgepakt om in deze verbinding een brug aan te brengen. Een
voorstel hiertoe werd echter verworpen door de commissie Ruimte (september 2017). De
commissie vroeg om een oplossing met een “verbeterd pontje”.
Sindsdien zijn verschillende varianten bekeken. In januari jl. is besloten om nog eens
opnieuw alle mogelijke varianten in beeld te brengen en dan het vervolgtraject te bepalen.
Op 29 mei is de “Variantenstudie pontje Meermond” afgerond (zie bijgaande).
In de variantenstudie zijn voor de volledigheid “alle” varianten (behalve een tunnel) kort
beschreven en de kosten hiervan zijn globaal bepaald.
Eén van de varianten is de kabelveerpont. Bij deze variant kan de huidige situatie
grotendeels gehandhaafd worden. De pont wordt hierbij d.m.v. een lier met aandrijving
voortgetrokken. De kabel hangt boven het water. Dit geeft een beperking in doorvaarthoogte,
maar bij uitvaren van één van de arken kan de kabel eenvoudig worden losgekoppeld.
Deze variant lijkt de beste optie om verder uit te werken. Vragen die daarbij beantwoord
moeten worden zijn o.a.:
- Is het huidige pontje geschikt voor ombouw tot dit systeem?
- Is de horizontale uitwijking door windbelasting een probleem?
Voorgesteld wordt nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van de variant met de
kabelveerpont en indien mogelijk, deze variant verder uit te werken naar een voorlopig
ontwerp.
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Noodzakelijk onderhoud
In samenhang met de vervanging van het pontje spelen er in de directe omgeving rond de
monding van de Cruquiushaven een aantal onderhoudskwesties, die in relatie tot het pontje
om een oplossing vragen. Dit zijn o.a.:
- (de werking van) het slibscherm: de bediening gaat te zwaar en door uitspoeling
onder de schuiven is geen sprake meer van een afsluiting voor het slib. Tevens is
het in de huidige situatie voor de grote arken moeilijk de draai te halen bij het
verlaten van de haven.
- de kwaliteit van de beschoeiingen: met name aan de noordzijde nabij de
aanlegsteiger van de pont is sprake van een slechte beschoeiing. Oplossing van dit
probleem kan eventueel in het werk worden meegenomen.
- de kwaliteit van de groenvoorzieningen: met name de kwaliteit van de bomen aan de
noordzijde van de haven is ter discussie.
Onderzocht moet worden welk onderhoud met de aanleg van het verbeterd pontje moet
worden meegenomen.
MOTIVERING
1.1 Kabelveerpont is een variant met “verbeterd pontje”.
Met de keuze voor deze variant wordt voldaan aan de wens van de commissie Ruimte.
1.2 Kabelveerpont vergt relatief weinig aanpassingen
Mocht uit nader onderzoek blijken dat een kabelveerpont mogelijk is, dan is slechts een
kleine aanpassing van de huidige situatie, met relatief lage kosten, noodzakelijk.
Kanttekening
1.3 Er moet nog nader onderzocht worden of deze optie mogelijk is
Met name in verband met de invloed van de wind op het pontje is nog nader onderzoek
vereist.
FINANCIËN
Kosten pontje Meermond
Voor aanleg van een brug is bij de Voorjaarsnota 2017 € 200.000 beschikbaar gesteld.
Daarnaast is voor voorbereiding van deze brug € 25.000 beschikbaar gesteld, zodat totaal
(voor aanleg van een brug) gerekend is op een investering van € 225.000. Gerekend werd
daarbij op een afschrijvingstermijn van 50 jaar.
De kosten van het verbeterde pontje zijn lager dan die voor aanleg van een brug. Op dit
moment is nog onduidelijk of het oude pontje omgebouwd kan worden tot een
kabelveerpont, waardoor nog geen goede raming kan worden afgegeven.
Bij vaststelling van het plan wordt ingegaan op de kosten, de afschrijvingstermijn en de
daaruit volgende lasten. Ook wordt dan ingegaan op de afschrijving van gemaakte
voorbereidingskosten, voor zowel de brug als voor de verschillende pontje-varianten.
De totale kosten zullen niet boven het beschikbaar gestelde investeringsbedrag van
€ 225.000 uitkomen.
Kosten noodzakelijk onderhoud
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Voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden de beschikbare
onderhoudsmiddelen ingezet.
De kosten voor onderhoud aan de beschoeiingen en voor het slibscherm dienen te worden
gedekt uit de Voorziening bruggen en beschoeiingen. Op dit moment worden inspecties
uitgevoerd aan die voorzieningen. Nadat de inspecties gereed zijn, wordt een nieuw
beheerplan bruggen en beschoeiingen (2020-2024) opgesteld en wordt de hoogte van de
jaarlijkse storting opnieuw bepaald (eerste kwartaal 2020). Het noodzakelijk onderhoud in de
Cruquiushaven wordt opgenomen in het beheerplan.
PLANNING/UITVOERING
Aug
‘19

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan
‘20

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Voorbereiding project
Keuze variant in college
Keuze variant in cie
Ruimte
Uitwerking variant tot
VO
VO in college
Inspraakprocedure
Opstellen DO
Vaststelling plan college
Vaststelling plan cie
Ruimte
De uitwerking van het plan, aanbesteding en uitvoering kunnen dan tussen het voorjaar en einde 2020
plaatsvinden.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Op maandag 8 juli zijn de bewoners van de Cruquiushaven uitgenodigd voor een
“koffiegesprek” en daarin geïnformeerd over de variantenstudie en de voorlopige keuze van
uit te werken variant. De bewoners konden zich vinden in de keuze van de gemeente om de
variant met kabelveerpont uit te werken.
De bewoners worden geïnformeerd over de voorlopige vaststelling van de keuze door uw
college en worden geïnformeerd over de behandeling in de commissie Ruimte en de
mogelijkheid van inspreken.
Het Voorlopig Ontwerp wordt t.z.t. aan de bewoners en andere belanghebbenden ter
inspraak voorgelegd.
DUURZAAMHEID
De variant met de kabelveerpont geeft slecht relatief kleine aanpassingen aan de bestaande
voorzieningen. De nieuwe onderdelen worden van duurzame materialen vervaardigd.
Onderzocht wordt nog of de huidige pont kan worden hergebruikt.
BIJLAGEN
 kenmerk: 717497 onderwerp: Variantenstudie pontje Meermond
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