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Aanleiding 
In de Staatscourant van donderdag 11 januari 2007 wordt namens de Minister van Verkeer en Water-
staat melding gemaakt van het besluit dd 9 januari om de spoorweg Leusden-De Haar niet meer te 
beschouwen als locaalspoorweg in de zin van de Locaalspoor- en Tramwegwet. Dat tracé is, zoals 
bekend zal zijn, een onderdeel van de PON-lijn. 
In de toelichting wordt als reden vermeld dat de spoorlijn in onbruik is geraakt en slechts nog gebruikt 
wordt als wandelpad. Tevens wordt gesteld dat er geen concrete plannen bestaan om deze spoorweg in 
de toekomst te reactiveren. 
 
Vragen 
Deze publicatie roept de volgende vragen op: 

1. Is het college op de hoogte van deze intrekking van de status locaalspoorweg van dit gedeelte 
van de zogenoemde PON-lijn? 

2. Is het college van mening dat deze intrekking onomkeerbare gevolgen heeft de voor een even-
tuele reactivering van de gehele PON-lijn? 

3. Zo ja, is het college van mening dat dit tegenstrijdig is met de afspraken in het geldende 
Streekplan waarbij gesteld is in het document ‘Streekplan 2005-2015’ bladzijde 160: ‘Wel 
vinden we het van belang dat, om een toekomstige reactivering van de PON-lijn niet uit te 
sluiten, voorkomen moet worden dat er onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvin-
den die een reactivering onmogelijk maken of bemoeilijken’? 

4. Is het college op grond van deze afspraken bereid namens het provinciale bestuur bezwaar te-
gen deze statuswijziging aan te tekenen vóór het verstrijken van de wettelijke bezwarenter-
mijn? 

 
Toelichting 
Als SGP-fractie stellen we dit punt op deze wijze aan de orde, omdat op 20 februari de bezwarenter-
mijn verstrijkt. In de lijn van het Streekplan verwachten we dat het College van GS het initiatief neemt 
dan wel reeds heeft genomen om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen. Is dat niet het geval, dan 
overwegen wij om in tweede termijn een uitspraak van de Staten te vragen. 


