
 

 

Resolutie 
 

'Noodklok voor de Gelderse veren' 

De algemene ledenvergadering van de landelijke Vereniging Vrienden van de Voetveren, bijeen te 
Deventer op 29 oktober 2022 

Constaterende dat de veerdiensten in Gelderland onmiskenbaar een essentiële rol spelen en een 
onmisbare schakel vormen als het gaat om: 
- duurzame regionale bereikbaarheid en mobiliteit,  
- behoud en bevordering van de leefbaarheid van de Gelderse regio's, alsmede  
- profilering en versterking van recreatie en toerisme in Gelderland als Nederlands aantrekkelijkste fiets- 
en wandelprovincie. 

Overwegende dat de Provincie Gelderland voornemens is om met ingang van 2024 niet langer te 
investeren -via de Stichting Veren Gelderland- in de ondersteuning van de Gelderse veerdiensten. 

Roept de provincie Gelderland, de Gelderse oevergemeenten en de exploitanten/eigenaren van de 
Gelderse veerdiensten op om eendrachtig te werken aan een volhoudbare aanpak van ondersteuning 
door de provincie Gelderland met als resultaat dat de Gelderse veren ook vanaf 2024 hun belangrijke 
verbindende functie in alle opzichten kunnen blijven vervullen. 

Toelichting 
Voor bijna de helft van de 49 veren over de rivieren in Gelderland dreigt met ingang van 2024 een forse 
verslechtering in de financiering door de Provincie. Nu nog bieden deze veren aan forenzen, scholieren, 
andere inwoners de kortste verbinding over water. Milieuvriendelijk, goed voor leefbaarheid en 
gezondheid. Ook zorgen de ponten en pontjes voor een aantrekkelijk recreatief en toeristisch klimaat 
voor fietsers en wandelaars. Al deze gebruikers zullen als gevolg van het provinciale voornemen te maken 
krijgen met uitgeklede dienstregelingen en/of hogere tarieven. Met als onverhoopt nadelig effect: meer 
milieuonvriendelijke en ongezonde mobiliteit na 2024.  
De landelijke Vereniging Vrienden van de Voetveren vindt dit een ongewenste ontwikkeling en zet zich in 
samenwerking met organisaties als Fietsersbond, LVP, VEEON en Wandelnet krachtig in voor een 
eigentijds behoud van de ondersteuning van de veerdiensten door provincie en gemeenten. 
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