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Tunnels westelijke oeververbinding zijn veel goedkoper aan te leggen
ROTTERDAM De Oranjetunnel kan veel goedkoper worden aangelegd dan minister Schultz
(Infrastructuur) zegt. Dat blijkt uit berekeningen van Infra Nederland, dat in opdracht van
meerdere organisaties de kosten onder de loep nam van de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding.
Minister Schultz koos onlangs voor het zogeheten Blankenburgtracé, tussen Vlaardingen en
Maassluis. Dat zou veel goedkoper zijn dan de Oranjetunnel, die een stuk verder zou komen
te liggen. Daar waar de Blankenburgtunnel 1,2 miljard euro kost, moet er voor de
Oranjetunnel 1,8 miljard worden betaald, aldus de bewindsvrouw.
Maar over die kosten bestaan veel twijfels bij de tegenstanders, die Rijkswaterstaat
beschuldigen van gegoochel met cijfers om de keuze voor de Blankenburgtunnel erdoorheen
te drukken. Zij gingen voor een second opinion naar Infra Nederland. En wat blijkt: dat
bureau komt op heel andere bedragen uit.
Zo kost het Blankenburgtracé volgens de ramingen van het bureau voor civiele infrastructuur
slechts 838 miljoen euro, en het Oranjetracé ruim 1,3 miljard.
Werkelijke kosten
De door veel natuur- en milieuorganisaties gewenste Oranjetunnel is hiermee nog steeds veel
duurder dan de omstreden Blankenburgtunnel. Maar volgens Natuurmonumenten past de
Oranjetunnel, die beter in te passen zou zijn in de omgeving en minder schade zou aanrichten
aan de natuur en het landschap van Midden-Delfland, nu wel binnen het budget van de
minister. Bovendien zou de tunnel nog minder kosten als wordt gekozen voor een ander tracé.
Natuurmonumenten vindt dat de Tweede Kamer, die hier binnenkort over praat, geen
zorgvuldig besluit kan nemen, omdat het niet beschikt over de werkelijke kosten van beide
tunnels.
Vorige week bleek ook al uit berekeningen van een ander onafhankelijk adviesbureau dat de
aanleg van de Blankenburgtunnel leidt tot een flinke waardevermindering van woningen langs
het tracé. Ook veel ondernemers die in het Midden Delfland-gebied actief zijn, verliezen
miljoenen aan inkomsten.

