Berg en Terblijt, 19 maart 2017
Aan:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. hare excellentie Dijksma.
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Betreft: schriftelijke vragen inzake “Zuid-Limburgse stoomtrein maatschappij”
Hooggeachte mevrouw Dijksma,
De afgelopen dagen melden verschillende Limburgse media dat de Zuid-Limburgse Stoomtrein
maatschappij, het station van Valkenburg aan de Geul niet langer in haar dienstverlening mag
opnemen. Dit ten gevolge van een besluit van uw ministerie waarin gesteld wordt dat de machinisten
van voornoemde vervoerder niet over de juiste papieren beschikken om het baanvak Schin op Geul –
Valkenburg te bedienen.
Enkel wanneer de machinisten een cursus van 46 dagen volgen mag weer gebruik gemaakt worden
van het baanvak. De zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij werk echter volledig met vrijwilligers
voor wie een dergelijke cursus niet te combineren valt met een baan, studie e.d.
Daarnaast hebben alle machinisten in het verleden gewoon gereden op het traject Schin op Geul Valkenburg en hebben ze ruime ervaring en scholing in het spoorwezen.
Als raadslid van de gemeente Valkenburg aan de Geul zie ik het verdwijnen van de stoomtrein uit ons
centrum als een aderlating voor het Valkenburgs en zuid- Limburgse toerisme. Daarnaast vind ik het
zeer kwalijk dat u dit besluit neemt nadat lokale en provinciale overheden miljoen hebben
geïnvesteerd om de stoomtreinverbinding mogelijk te maken. (Zo is er net buiten station Schin op
Geul een wissel geplaatst die de verbinding met Valkenburg mogelijk maakt.)
Kijkend naar de feiten hebben we het over 2km spoor waarvoor de aanvullende cursus noodzakelijk
wordt geacht. Het gaat hier om een cursus die per machinist 46 dagen in beslag neemt en
tienduizend euro’s kost. Naar mijn mening is het verplichten van deze cursus een vorm van ontspoort
beleid. Ik wil u dan ook dringend verzoeken dit besluit terug te draaien. Het sop is immers het kool
niet waard. Indien dit beleidsmatig onmogelijk is wil ik u in ieder geval van harte uitnodigen het
gesprek met mij aan te gaan op zoek naar een passende oplossing.

Met hartelijke groet,
Niels Dauven. Raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul.

