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ONDERWERP 
Pontje Meermond, voorlopige vaststelling plan 
 
SAMENVATTING 
Het plan voor verbetering van het pontje bij Meermond in de Cruquiushaven is 
gereed en is aan de bewoners ter inspraak voorgelegd. Het plan kan voor advies 
worden voorgelegd aan de commissie Ruimte. 
 
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. In te stemmen met het concept-plan voor verbetering van het pontje nabij 
Meermond in de Cruquiushaven; 

2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om 
haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk) 

 
AANLEIDING 
In september 2020 (nr. 683474) heeft u Damsteegt opdracht verleend voor het 
ontwerp en de uitvoering (Design & Construct) van het project Verbetering pontje 
Meermond, op basis van het door hen ingediende plan voor een kabelveerpont, 
waarbij het stalen pontje wordt vervangen door een pontje van kunststof. 
Na die tijd is het plan door de aannemer verder uitgewerkt, waarbij het nieuwe 
pontje op veiligheid is berekend. Vervolgens is het plan ter inspraak voorgelegd 
aan de bewoners van de Cruquiushaven en aan de “Vrienden van voetveren”.  
Een tekening van het ontwerp is bijgevoegd (bijlage 1). 
 
Op het plan is één reactie binnengekomen (van de “Vrienden van voetveren”). 
Deze is, voorzien van de reactie van gemeente en Damsteegt hierop, als bijlage 2 
bijgevoegd. 
 
MOTIVERING 
1.1 Met de verbeterde pontverbinding ontstaat er weer een goede recreatieve 

verbinding 
De recreatieve verbinding Heemsteder Veld, tussen Hageveld en Oude Slot wordt 
hiermee hersteld. 
 
1.2 De bewoners hebben geen zienswijzen ingebracht. 
 
1.3 Op de reacties van de “Vrienden van voetveren” geeft de gemeente/Damsteegt 

antwoord 
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Bijgaand de reactie van gemeente en Damsteegt op de vragen en opmerkingen 
die de Vrienden van de voetveren heeft ingebracht. 
 
FINANCIËN 
Oorspronkelijk is gerekend met aanleg van een brugverbinding. Op basis hiervan 
is in 2017 een krediet beschikbaar gesteld van € 225.000 (op basis van afschrijving 
in 50 jaar).  
De kosten van het huidige plan, worden inclusief kosten voorbereiding geschat op 
€ 125.000, af te schrijven in 20 jaar. Afschrijving en rente van het pontje zijn daarbij 
iets hoger dan die van het oorspronkelijk plan met de brug. Bij de vaststelling van 
het plan zal hierop verder worden ingegaan. 
 
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 van de Cruquiushaven hebben de gelegenheid gehad op het plan te 
reageren. Er is geen reactie van hen binnengekomen.  
In 2019 is in een (fysieke) bijeenkomst met de bewoners informatie gegeven (een 
“koffiegesprek”) over het plan van de gemeente om te kiezen voor een oplossing 
met een kabelveerpont. Daarbij waren de meeste bewoners aanwezig. De 
bewoners konden zich vinden in de keuze van de gemeente om de variant met 
kabelveerpont uit te werken. 
 
De “Vrienden van voetveren” heeft de gemeente verzocht om mee te mogen 
denken met het plan. Daartoe is het plan ter inspraak ook aan hen voorgelegd. 
Hierop hebben zij hun zienswijzen kenbaar gemaakt. Zij zullen worden 
geïnformeerd over de reactie van de gemeente/aannemer op de door hen 
ingebrachte vragen en opmerkingen.  
 
Zowel de bewoners als de “Vrienden van voetveren” worden geïnformeerd over het 
voornemen tot vaststelling van het plan en over de behandeling in de commissie 
Ruimte. 
Na afloop van het werk wordt de informatie over herstel van de pontverbinding 
doorgegeven voor de overzichtskaart op de website www.veerponten.nl en wordt 
de bebording aangepast. 
 
Bij de uitvoering (enkele weken) worden de bewoners geïnformeerd over het werk 
en de hinder die dit veroorzaakt. 
 
DUURZAAMHEID 
De variant met de kabelveerpont geeft slechts kleine aanpassingen aan de 
bestaande voorzieningen.  
Bij de aanbesteding voor het ontwerpen en uitvoeren van dit werk zijn eisen 
gesteld op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Zo worden de 
nieuwe onderdelen van duurzame materialen vervaardigd en wordt het nieuwe 

http://www.veerponten.nl/
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pontje vervaardigd van glasvezelversterkt kunststof, zodat het nagenoeg geen 
onderhoud behoeft. Ook is er aandacht gevraagd voor het beperken van hinder 
voor de bewoners in de omgeving. 
 
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 nieuwe pontverbinding 
Bijlage 2: Inspraakreactie “Vrienden van voetveren”  
 


