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ONDERWERP 
Pontje Meermond, vaststelling ontwerp 
 
SAMENVATTING 
De aannemer die het ontwerp en de uitvoering van het nieuwe pontje bij 
Meermond heeft aangenomen heeft een ontwerp ingediend. Dit ontwerp is in de 
commissie Ruimte van 16 september besproken. Het ontwerp is vastgesteld. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
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 ontwerp voor het pontje Meermond vast te stellen; 
2. Het krediet “pont Cruquiushaven” met € 125.000 te verlagen en dit te 

verwerken in de voorjaarsnota 2022; 
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte ( C-stuk) 

 
AANLEIDING 
Het ontwerp van aannemer Damsteegt te Meerkerk voor het vervangen van het 
pontje te Meermond is op donderdag 16 september in de commissie Ruimte aan 
de orde geweest. De commissie heeft geen zienswijzen ingebracht. Wel heeft zij 
gevraagd om een overzicht van de tot nu toe gemaakte voorbereidingskosten en 
tevens is toegezegd dat informatie verstrekt zal worden over onderhouds- en 
garantie-termijnen. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
MOTIVERING 
1.1 In de commissie Ruimte zijn geen zienswijzen ingebracht. 
Het ontwerp kan worden vastgesteld. 
 
FINANCIËN 
De kosten worden, inclusief voorbereidingskosten, geraamd op € 125.000. In 2018 
is voor het project Fietsbrug Cruquiushaven € 250.000 beschikbaar gesteld. Dat 
ontwerp is niet doorgegaan en vervangen door het ontwerp voor herstel en 
verbetering van de pontverbinding. Voorgesteld wordt het krediet met  € 125.000 te 
verlagen en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2022. De afschrijvingslasten 
vallen daarmee vanaf 2023 € 6.250 per jaar lager uit. 
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PLANNING/UITVOERING 
 

Fase & Besluitvorming Sep 
‘21 

Okt Nov Dec Jan 
‘22 

Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug 

Vaststelling plan             
Voorbereiding uitvoering             
Uitvoering             

 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De bewoners zullen voor de aanpassing worden uitgenodigd voor een gesprek 
over dit ontwerp en over andere zaken die in de Cruquiushaven spelen.  
Voor de uitvoering van het werk worden ze geïnformeerd over de uitvoering en 
over de hinder die dit veroorzaakt. 
 
DUURZAAMHEID 
Op advies van de rekenkamer wordt een routekaart ontwikkeld waarin ambities op 
lange termijn in onderlinge samenhang worden geoperationaliseerd in subdoelen 
en tussenresultaten. Daarnaast wordt een duurzaamheidsmonitor ontwikkeld om 
de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen inzichtelijk te maken. Op dit 
moment is de duurzaamheidsmonitor nog niet ontwikkeld en is het nog niet 
mogelijk om voor elk besluit aan te geven wat het effect is op de 
duurzaamheidsdoelstellingen 
 
BIJLAGEN 
Bijlage 1: Tekening 
Bijlage 2: Overzicht voorbereidingskosten en onderhouds- en garantietermijnen. 


