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ONDERWERP
Pontje Meermond, vaststelling uit te werken variant
SAMENVATTING
Het voorstel voor de uit te werken variant voor het pontje Meermond (in de Cruquiushaven)
is door de commissie Ruimte besproken. Een meerderheid van de commissie is positief over
het nader onderzoeken en uitwerken van de variant ‘kabelveerpont’.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Stimulering van recreatief wandelen en fietsen
BESLUIT B&W
1. Instemmen met het nader onderzoeken en uitwerken van de variant "kabelveerpont";
2. Dit voorstel ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).
AANLEIDING
Het plan voor het nader onderzoeken en uitwerken van de variant “kabelveerpont” is op 12
september in de commissie Ruimte aan de orde geweest. De conclusie van de voorzitter
n.a.v. het overleg was:
“Een meerderheid van de commissie is positief over het nader onderzoeken en (indien
mogelijk) uitwerken van de variant ‘kabelveerpont’. De commissie geeft het college mee om
overlast voor inwoners en duidelijkheid over financiën mee te nemen in het vervolg.”
De commissie vraagt aandacht voor toezicht op de locatie, zodat de plek geen hangplaats
voor jongeren zal worden. Dit is een punt van aandacht bij de verdere uitwerking.
Voorgesteld wordt de mogelijkheden van uitvoering van de variant “kabelveerpont” nader te
onderzoeken en uit te werken tot Voorlopig Ontwerp (VO).
Tevens wordt onderzocht welke onderhoudswerken met de aanleg van het verbeterd pontje
mee moet worden genomen.
MOTIVERING
1. De raadscommissie Ruimte heeft in meerderheid ingestemd met het voorstel.
De commissie vraagt bij het vervolg aandacht te hebben voor de overlast voor de bewoners
en voor de financiën.
FINANCIËN
Een globale raming geeft aan dat de beschikbare middelen voldoende zijn voor uitvoering
van de variant “kabelveerpont”. Na uitwerking van het Voorlopig Ontwerp zal een goede
inschatting van de kosten beschikbaar komen.
De mogelijkheden voor subsidie worden nog nader onderzocht.
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Aanbesteding en
gunning
De uitvoering kan dan eind 2020 of begin 2021 plaatsvinden, zodat vanaf het voorjaar van
2021 weer gebruik kan worden gemaakt van de pontverbinding.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De bewoners krijgen via de inspraakprocedure de gelegenheid op het VO te reageren.
DUURZAAMHEID
De kabelveerpont geeft slechts kleine aanpassingen aan de bestaande situatie. Onderzocht
moet nog worden of de uit de vaart genomen pont hergebruikt kan worden. Er zal gekozen
worden voor duurzame materialen.
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