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Aan : gemeenteraad
Cc :
Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : woensdag 11 september 2019
Betreft : lijnvoering openbaar vervoer in Leusden door Syntus

Op 6 juni 2019 heeft wethouder Vos, mede namens uw raad, een brief naar de toen onlangs 
aangetreden gedeputeerde A. Schaddelee gestuurd. In deze brief, waarvan u indertijd een 
afschrift heeft ontvangen, heeft hij de gedeputeerde gevraagd om de lijnvoering van het 
openbaar vervoer binnen Leusden meer in evenwicht te brengen. Directe aanleiding voor het 
sturen van deze brief waren enkele hoopvolle passages uit het coalitieakkoord van het nieuw 
aangetreden college van GS. 

Kort voor de zomervakantie heeft wethouder Vos een antwoordbrief van gedeputeerde 
Schaddelee ontvangen. De inhoud daarvan was ronduit teleurstellend. In het coalitieakkoord 
werd nog de indruk gewekt dat een aanpassing van de lijnvoering, vooruitlopend op een 
nieuwe concessie, tot de mogelijkheden behoort. Uit de ontvangen brief blijkt echter het 
tegendeel. Opmerkelijk genoeg werd in deze korte antwoordbrief zelfs verwezen naar de 
inhoud van brieven die door het vorige college van GS zowel aan u als aan ons zijn 
verzonden. En de inhoud daarvan is u genoegzaam bekend.

Naar aanleiding van deze teleurstellende afwijzing heeft wethouder Vos aangedrongen op 
een gesprek met gedeputeerde Schaddelee. Onder andere door de vakantieperiode kon dit 
pas op 5 september plaatsvinden. Tijdens dit gesprek heeft wethouder Vos gedeputeerde 
Schaddelee laten weten dat deze afwijzing in Leusden op onbegrip stuit en tot 
verontwaardiging heeft geleid. 

De gedeputeerde betreurt het dat bij ons ten onrechte de verwachting is gewekt dat er 
mogelijkheden zijn om de lijnvoering (op korte termijn) aan te passen. Hij ziet echter geen 
mogelijkheden om alsnog aan onze wens te voldoen. Dit houdt in dat de inhoud van zijn brief 
onverkort van kracht blijft. 

Wel is afgesproken dat we de resultaten van een in opdracht van de provincie uitgevoerde 
evaluatie van de lijnvoering in Leusden afwachten en aan de hand daarvan zullen bezien of 
bijsturing nodig c.q. wenselijk is. De resultaten worden begin november 2019 verwacht. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we hier geen al te hoge verwachtingen van mogen 
hebben. 
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