
 
AANBEVELINGEN  
 
 
 

De Raad komt tot de volgende aanbevelingen: 

 
Aan de exploitant, AH Vrij:  

 
1.  Zorg dat de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont zoveel als mogelijk beheerst 
     worden. Besteed in ieder geval aandacht aan: 

 
 Het voor zijn taak toerusten van de schipper; 
 de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont;  
 de uitvoering van de exploitatie. 

  
 

Aan de gemeente Rijswijk:  

 
 2.  Zorg dat de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont schriftelijk worden vastgelegd. 
      Neem maatregelen om deze risico’s zoveel als mogelijk te beheersen en zie toe op de naleving.  
      Besteed in ieder geval aandacht aan: 
  

 Het voor zijn taak toerusten van de schipper; 
 de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont;  
 de uitvoering van de exploitatie. 

  
 

Aan het Landelijk Veren Platform:  

 
 3.  Zorg in samenwerking met alle branchepartijen dat de leidraad voor kleinere veerponten wordt 
      vastgesteld en beschikbaar komt voor derden. Besteed in de leidraad, rekening houdend met  
      lokale omstandigheden, in ieder geval aandacht aan: 
  

 Het voor zijn taak toerusten van de schipper; 
 de constructie, stabiliteit, uitrusting en conditie van de veerpont;  
 een veilige uitvoering van de exploitatie. 

  
 

Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:  

 
4.  Ondersteun het Landelijk Veren Platform bij het vaststellen van de leidraad voor kleinere  
     veerponten en breng het belang van een veilige exploitatie van veerponten en de rol van de 
     opdrachtgever hierbij bij uw leden onder de aandacht.  
 
 
 
 
 

Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging van 

deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken minister kenbaar 

te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen hun standpunt ten 

aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. 

Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de 

minister van Veiligheid en Justitie verstuurd te worden. 


