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Geachte Raadsleden,

U heeft het college op 27 januari2O22 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de toekomStige

voortzetting van de 5 veerverbindingen. Middels deze brief geef ik antwoord op uw motie over

de Maasveren. Aanleiding van de motie is de wijziging van de statuten van Stichting de

Maasveren. Hierin is de doelstelling om specifiek 5 veerverbindingen in stand te houden

verwijderd. De PvdA en SP Oss maken zich naar aanleiding van deze wijziging zorgen over het

wegvallen van 1 of meerdere veerverbindingen.

De Stichting De Maasveren is een onafhankelijke organisatie, die een eigen afweging maakt

over de bedrijfsvoering. De exploitatie van de veerverbindingen staat al jarenlang onder druk.

De stichting is op dit moment bezig om de gehele bedrijfsvoering tegen het licht te houden en

heeft al diverse maatregelen genomen om de kosten te drukken. Hierbij kijken ze naar een

financieel verantwoorde invulling zonder de maatschappelijke doelstellingen uit het oog te

verliezen.

Het college vindt dat de veerponten belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en leefbaarheid

voor onze inwoners, bedrijven, bezoekers en recreanten. Als de veerponten niet varen heeft

dat directe gevolgen. In de actualisatie van het mobiliteitsbeleid zal de betekenis van de

Maasveren worden onderzocht. Het college wil zich inspannen en zijn invloed aan wenden om

Stichting de Maasveren te ondersteunen.
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Naast de Gemeente Oss zijn er nog 2 andere gemeenten (Gemeente West Maas en Waal en

Gemeente Maasdriel) en betrokken bij Stichting de Maasveren. Op dit moment dragen deze

twee gemeenten, net als de Gemeente Oss, financieel bij aan de stichting. ln2024 zal het

Verenfonds van de provincie Gelderland komen te vervallen en hierdoor is de toekomstige

financiële bijdragen vanuit de oevergemeentes onzeker.

Naar aanleiding van het wegvallen van het Gelderse verenfonds en een toekomst bestendige

invulling van de Maasveren is er een ambtelijk overleg gestructureerd. Aan dit ambtelijk

overleg nemen wij als gemeente Oss deel. Stichting de Maasveren en de 2 oevergemeenten

zijn hier ook bij betrokken. Het eerste overleg was onder leiding van de VNG. De VNG

onderzoeken wat de gevolgen zijn van het Gelders verenfonds voor de veerverbindingen in en

naar Gelderland.

In deze gesprekken willen we duidelijke afspraken maken over de rol en de

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Dit zal de Stichting de Maasveren helpen

om een toekomstbestendig bedrijfsplan te maken.

We wachten de komst van dit bedrijfsplan af. Wanneer deze gereed is wordt dit in het

ambtelijk overleg met de 3 gemeenten besproken. Daarna zal het bedrijfsplan en de

uitkomsten daarvan bestuurlijk worden besproken. Op 8 november heb ik een gesprek gehad

met de directie van de Maasveren. In dit gesprek hebben we afgesproken dat we elkaar op de

hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Voorlopig gaan we er vanuit dat de

veerverbindingen met de overzijde van de Maas in stand blijven.

Met vriendelijke groet,

S.M.J.N. van den Bergh

wethouder Mobiliteit en Infrastructuur c.a.
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