
 
 
 

 

 
Directeur Eric Nijland van het Fietsplatform bij de ANWB:  “De veren zijn belangrijke verbindingen om 
bij voorzieningen en scholen te komen, maar ook om een recreatief of sportief rondje te kunnen fietsen 
of wandelen. Ook zijn ze van betekenis voor de fijnmazigheid van het recreatieve netwerk. Bovendien 
hebben ze een hoge attractie-waarde en zorgen ze voor een typisch Nederlandse beleving .” 

 
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 25 januari 2023 
 
constateert, dat  
 
na 2023 het provinciale Verenfonds in Gelderland leeg is en hierdoor een aanzienlijke 
tariefsverhoging voor het oversteken met een pont  dreigt, er sowieso  minder gevaren gaat 
worden  en zelfs het opdoeken van ponten wegens het ontbreken van financiële steun vanuit 
de provincie dan denkbaar zal zijn, 
 
is van mening dat   
 

• een dergelijke ontwikkeling slecht is voor bewoners, scholieren, fietsers en wandelaars 
en gevolgen heeft voor zowel het utilitaire als het recreatieve verkeer; 

 

• veerponten voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet behoren en het uit de 
vaart nemen voor hen héél ver omfietsen of omlopen betekent; 

 

• deze ontwikkeling haaks staat op de ambitie van Rijk, provincies en gemeenten om het 
fietsen en wandelen te bevorderen; 

 

• het voor de hand ligt, dat essentiële verbindingen ook in de routenetwerken voor 
wandelaars en fietsers zullen verdwijnen; 

 
draagt het college op  
 
om namens het gemeentebestuur van Renkum aan de provincie Gelderland als bestuurs-
orgaan en aan de vertegenwoordigde fracties in de staten schriftelijk duidelijk te maken, dat 
wij veerponten als basisvoorziening zien en de provinciale overheid (mede)verantwoor-
delijkheid hoort te blijven dragen voor het in stand houden van veerverbindingen, deze indien 
nodig zelfs bevordert, dan wel alternatieven  ontwikkelt door de aanleg van bijvoorbeeld fiets- 
en wandelbruggen op dezelfde locatie. Voorts wordt een afschrift met het verzoek ter onder-
steuning verzonden naar alle Gelderse gemeenten. 
 
De raad gaat over tot de orde van de dag. 
 
J. Bartels (FJB)  /  W. Hoge (VVD)  /  R. Weeda (PvdA)  /  F. v.d. Broeke (CDA)  /  E. Vink (GL)  /  F. Cuppen (D66) 
 

Raad 25 januari 2023 

Motie vreemd is unaniem aangenomen. 
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