PERSBERICHT

Kamerleden ‘kleihard’ tegen Blankenburgtunnel en voor Midden-Delfland
Rotterdam, 29 augustus –Tweede Kamerleden van de SP, PvdA, GroenLinks,
ChristenUnie en PvdD hebben vanochtend met een symbolische handafdruk in de klei
aangeven dat zij zich in de Tweede Kamer ‘kleihard’ voor het behoud van groene long
Midden-Delfland gaan inzetten. Zij gaven allen aan dat een Blankenburgtunnel door
Midden-Delfland er niet moet komen. Zij deden dit vandaag tijdens een
verkiezingsactie op de Vlaardingse markt, een initiatief van Natuurmonumenten,
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en een aantal
bewonersorganisaties.
Midden-Delfland, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, is een groene long en van
groot belang voor de leefbaarheid in de Zuidvleugel van de Randstad. In deze regio is het
tekort aan groen het grootste van het hele land. Behoud van de open en groene gebieden
die er nog zijn, is dan ook erg belangrijk. Helaas wordt Midden-Delfland bedreigd door de
aanleg van de Blankenburgtunnel. Door de val van het kabinet is de keuze van demissionair
minister Schultz voor de aanleg van deze weg controversieel verklaard. Dit biedt de kans om
met een frisse blik en een bredere scope naar het ruimtelijke en bereikbaarheidsvraagstuk in
de Zuidvleugel van de Randstad te kijken.
Voorafgaand aan een flitsdebat van de politici hielden lokale bestuurders uit Maasluis,
Vlaardingen en Midden-Delfland een kort pleidooi tegen de Blankenburgtunnel. Daarna
namen de aanwezige (kandidaat) Kamerleden het stokje over: Attje Kuiken (PvdA), Farshad
Bashir (SP), Rik Grashoff (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik (CU). Zij gaven aan dat
zij van mening zijn dat de Blankenburgtunnel geen geschikte oplossing is voor de
bereikbaarheidsproblemen. De aantasting van natuur, recreatie en leefbaarheid door deze
weg is onacceptabel. Bovendien staat het uitgeven van ruim 1 miljard euro in tijden van
bezuinigingen voor de Kamerleden ter discussie. Zij zullen zich er dan ook voor inzetten dat
na de verkiezingen een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw Kabinet het standpunt van
minister Schultz voor de Blankenburgtunnel zullen verlaten.
Ook VVD, SGP, CDA, PVV en D66 waren uitgenodigd, maar konden helaas geen afgezant
sturen.
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