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PvdA verliest in kabinetsformatie de slag om de Blankenburgtunnel
Rotterdam De milieubeweging reageert erg teleurgesteld op de keuze van het nieuwe kabinet om de
Blankenburgtunnel aan te leggen. De strijders voor een groen Midden-Delfland betichten de PvdA
van kiezersbedrog. ,,De VVD is voor aanleg, maar tijdens een verkiezingsactie steunde de PvdA vorige
maand het verzet tegen de Blankenburgtunnel.
De Blankenburgtunnel moet de zuidelijk van de Nieuwe Waterweg gelegen havensnelweg A15 met
de A20 (Maassluis-Utrecht) met elkaar verbinden. De tunnel en het tracé komen pal ten westen van
Vlaardingen, in de groene buffer tussen Vlaardingen en Maassluis.
Rutte I wilden de tunnel al aanleggen, maar na de val van dit kabinet werd het infrastructurele
project controversieel verklaard. Tegenstanders van de aanleg kregen hierdoor nieuwe hoop, maar
de slag om de tunnel blijkt de PvdA tijdens de kabinetsformatie van de VVD te hebben verloren. De
tunnel wordt gezien als een belangrijke tweede ontsluiting van Voorne-Putten en het Rotterdamse
havengebied.
Volgens het regeerakkoord heeft de Blankenburgtunnel een gunstige maatschappelijke
kosten/batenverhouding . Tijdens de campagne zei PvdA-kandidaat Attje Kuiken iets heel anders.
,,De Blankenburgtunnel verplaatst de files alleen en lost niets op, liet zij vorige maand op een
verkiezingsbijeenkomst weten.
De draai van de PvdA wekt ook in de Vlaardingse raad bevreemding. ,,Komt de Blankenburgtunnel er
echt met behulp van de PvdA? , reageert ChristenUnie-raadslid Esther Heijndijk. ,,Ik kan het niet
geloven.
Ten zuiden van de Nieuwe Waterweg bestaat veel meer enthousiasme over de beslissing de tunnel
aan te leggen. ,,In Spijkenisse hangen we de vlag uit, zegt verkeerswethouder Christel Mourik (VVD).
De Blankenburgtunnel is volgens haar hard nodig voor de doorstroming op Voorne-Putten, maar ook
om de Beneluxtunnel te ontlasten. En hij zorgt ervoor dat het verkeer van en naar de haven meer
keuzemogelijkheden heeft. Mourik zegt dat na de tunnel ook de A4-Zuid hoog op de agenda staat.
,,Die zorgt ervoor dat mensen straks Voorne-Putten fatsoenlijk op en af kunnen.

