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Raad ruziet over tunnel
VLAARDINGEN De gemeenteraad blijft ernstig verdeeld over de Blankenburgtunnel. Een
meerderheid blijft tegen, terwijl veel leden al met minister Schultz van Haegen willen praten
over compensatie. Dat bleek gisteravond na een interpellatiedebat.
Ivana Somers Ook al wil je die tunnel niet, je moet meepraten
Partijen verdeeld over tactiek jegens minister
De afgelopen weken waren er schermutselingen tussen de politieke partijen over de aanleg
van de omstreden tunnel. Via persberichten en Twitter beschimpten verschillende partijen
elkaar al. Dat kreeg gisteren een vervolg in de raadzaal.
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV, VVD en SBV vinden dat nu hét moment is om te gaan
onderhandelen, bijvoorbeeld over op- en afritten op de Maassluisedijk.
De nieuwe tunnel moet het Rotterdamse havengebied beter bereikbaar maken. De keuze is
tussen de Oranjetunnel bij Hoek van Holland en de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen, al
heeft de laatste de voorkeur van de minister van Infrastructuur en Milieu. Dat was zo in het
vorige kabinet en dat is nu ook zo. De Blankenburgtunnel is goedkoper.
Te laat
,,Wij willen ook liever dat de Oranjetunnel wordt aangelegd, maar dat sluit niet uit dat je ook
moet meepraten over die andere tunnel, meent fractievoorzitter Ivana Somers van
VV2000/Leefbaar Vlaardingen. ,,Straks zijn we te laat en heeft het kabinet besloten welke
variant het wordt. Zij steunde dan ook geen motie om alles in het werk te stellen om de aanleg
van de Blankenburgtunnel te voorkomen . Een meerderheid van de raad is het daarmee eens.
Die boodschap zal worden overgebracht aan de Tweede Kamer en de minister.
De Blankenburgtunnel is in het regeerakkoord opgenomen. Tegen de aanleg is veel verzet,
omdat de tunnel en de weg ernaartoe het groen onherstelbaar beschadigen, vinden de
tegenstanders. Sinds het standpunt van de nieuwe regering bekend werd, is het verzet weer
opgelaaid. Duizenden mensen steunen op internet inmiddels de actie duimen omlaag .
Mordicus tegen
De PvdA en de overige coalitiepartijen in de Vlaardingse gemeenteraad vinden dat het verzet
gesteund moeten worden. ,,Wij zijn mordicus tegen de Blankenburgtunnel. Als je nu al over
varianten gaat praten, geef je eigenlijk al aan dat je het eens bent met de Blankenburgtunnel,
aldus PvdA-fractievoorzitter Klaas Terpstra.
Hij stelt dat de verdeelde raad een heel slecht signaal afgeeft aan de minister. ,,Wij willen dat
ding niet en we willen er ook niet over praten, aldus Esther Heijndijk (ChristenUnie/SGP).

