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Tunnel eerste goede stap
VOORNE-PUTTEN De champagnekurken knallen op Voorne-Putten, nu verkeersminister
Schultz van Haegen voor de Blankenburgtunnel heeft gekozen. Wat betreft de Spijkenisser
wethouder Christel Mourik moet nu ook de verbreding van de N57 naar voren worden
geschoven.
Wethouder Spijkenisse: Nu verbreding N57 nog
Alles heeft wat betreft Mourik te maken met de oplevering van de nieuwe tunnel onder de
Nieuwe Waterweg. In 2018 kan de Blankenburgtunnel al open, met een stevige nadruk op
kan. En dan moeten de andere wegen volgens Mourik, die nu even namens alle gemeentes op
Voorne-Putten spreekt, wel berekend zijn op extra verkeer.
Het ziet er naar uit dat vooral de N57, de verbinding tussen de A15 en de Haringvlietdam, het
toneel van opstoppingen kan worden als de weg blijft zoals die nu is. De verbinding staat
weliswaar op het punt om verbreed te worden, maar dat staat nu nog ergens op de agenda
tussen 2020 en 2025.
Mourik: ,,De N57 is een rijksweg. De gemeentes hebben daar geen zeggenschap over. We
kunnen wel druk uitoefenen om het werk eerder gedaan te krijgen. Nu heeft het weinig zin de
N57 te verbreden voordat de tunnel er is, maar als de Blankenburg er eerder ligt dan 2020,
dan moet het werk aan de N57 ook voor 2020 gebeuren.
Mourik ziet de komst van alleen de tunnel al als een flinke stap vooruit. ,,Het wegennet wordt
er robuuster van. Voorne-Putten bestaat niet meer uit de dorpjes die we in de jaren vijftig
hadden. Bouw van bruggen en tunnels is hier te lang achter gebleven in de ontwikkeling, ook
in vergelijking met de Rotterdamse haven.
GEVOELIGHEDEN
Cees Vingerling, commercieel directeur van de Rabobank Voorne-Putten Rozenburg noemt
de keuze van de minister fantastisch . Goed voor de bereikbaarheid van alle 155.000 inwoners
van Voorne-Putten, de werkgelegenheid in de regio en een goede stap voor heel Rijnmond .
Vingerling: ,,Ik besef dat er wel gevoeligheden zijn aan de andere kant van de Nieuwe
Waterweg, maar voor Voorne-Putten is het sowieso een goede ontwikkeling. Vooral rond
Spijkenisse staat het verkeer te vaak vast, terwijl mobiliteit voor bedrijven zo belangrijk is.
Twee grote werkgevers zijn al afgehaakt vanwege de files. Maar met de tunnel zijn de zaken
weer om te draaien; werknemers komen sneller bij hun baan, dus dat opent weer
mogelijkheden voor het bedrijfsleven.
Vingerling is alleen wat minder te spreken over het plan om tol te heffen, want het rijk is
zeker niet van plan de Blankenburgtunnel geheel uit de schatkist te betalen. Het zou gaan om
twee euro voor een personenauto en zes euro voor een vrachtwagen.

Vingerling: ,,Ik denk niet dat een toltunnel nog anno nu is. Leg hem nou maar gewoon aan.
Het laatste woord over tol is nog niet gesproken. Ik begrijp dat een deel van de raad in
Rotterdam dit ook niet zo ziet zitten.
GELDINJECTIE
Wethouder Mourik zegt ook liever een tolvrije Blankenburgtunnel te zien dan één met
betaalpoortjes. Toch: ,,Een deel van de tunnel moet inderdaad door gebruikers worden
betaald, maar dat kan nog steeds net zo goed een éénmalige geldinjectie van het bedrijfsleven
worden. Als die keuze komt, zou ik voor tol kiezen, want het alternatief wordt dan
waarschijnlijk dat de minister de tunnel uitstelt. In dat opzicht denk ik dat de inwoners van
Voorne-Putten er best eurootjes voor over hebben.

