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Onderwerp : Aandacht voor veerdiensten Rivierenland  
 
 

Geachte mevrouw Van de Wal, 
  
In de Regio Rivierenland vervullen de veren een onmisbare rol voor mobiliteit, leefbaarheid en 
recreatie. De rivieren in de regio vormen immers een belangrijke barrière in het wegennetwerk, 
ook naar de andere regio’s en provincies. 
  
Op 9 september 2020 heeft u met Provinciale Staten gesproken over de provinciale visie op de 

veren in Gelderland.  
Wij hebben als Regio Rivierenland kennis genomen van deze bespreking aan de hand van de 

Statenmotie M91, d.d. 14 november 2018, het rapport “Onderzoek naar veren in Gelderland” van 
Twijnstra en Gudde, de Statenbrief “Visie op de veren” van 23 juni 2020 en het verslag van uw 
bespreking met Provinciale Staten op bovengenoemde datum.  
Op basis hiervan hebben we besloten om als regio verder onderzoek te doen naar de veren in onze 

regio. We vinden dat het Twijnstra en Gudde onderzoek onvolledig is en onvoldoende inzicht geeft 
in de consequenties van het gekozen scenario. 
Wij zijn van mening dat de provinciale visie op de veren grote consequenties kan hebben voor het 
voorbestaan van diverse veren in Rivierenland. Dit resulteert naar ons idee in zeer ongewenste 
gevolgen voor de mobiliteit in de regio, de leefbaarheid in delen van het rivierengebied en voor de 
ontwikkeling van recreatie en toerisme in het zuidelijk deel van de provincie Gelderland. 
  

In het vervoerberaad van 21 april a.s. gaan wij graag het gesprek met u aan over deze 
problematiek. Daarbij zullen wij u ook nader informeren over ons gezamenlijk standpunt in deze en 
tevens details over het verdere onderzoek presenteren. 
  
Met vriendelijke groet. 
namens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, 

de secretaris,   de voorzitter, 

  
 
 
 
Drs. L.H. Derksen  Ir. J. Beenakker 
 

 
 


