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Geachte mevrouw Baljeu,

Wij danken u voor de brief van 7 augustus jl. die wij van uw Hoofd Verkeer de heer J.W.
lmmerzeel mochten ontvangen en waarin de inhoud van onze eerdere brieven en gesprekken
nog eens op een rij is gezet.
Wij begrijpen uit deze brief dat u geen mogelfikheden ziet om de kaders voor het
inpassingsproces dusdanig te verbeteren dat behoud van de kwaliteit van het door de
Blankenburgtunnel bedreigde landschap en leefomgeving alsnog centraal komt te staan
Dit stelt ons teleur.
Wij hebben u een serieus aanbod gedaan om deel te gaan nemen aan het inpassingsproces.
Er zln hiervoor door onze organisaties allerlei openingen gezocht, geredeneerd vanuit het
behoud (en verbetering) van de ruimtelijke kwaliteit (natuur, landschap, recreat¡eve
belevingsruimte) van het gebied. De brief refereert concreet aan twee elementen die wij naar
voren hebben gebracht, namelijk een volledige (boor)tunnel en verdieping van de bestaande
420 en dat die buiten het kader vallen van het voorkeursbesluit waarmee de Tweede Kamer
heeft ingestemd. Wij hechten er aan om te melden dat dit geen op zichzelf staande elementen
zijn, maar onderdelen zouden kunnen zijn van een totaalpakket van maatregelen waardoor
het gehele gebied tussen 420, Nieuwe Waterweg, Vlaardingen en Maassluis een majeure
kwaliteitsimpuls zou kunnen krijgen, evenwaardig aan de majeure infraplannen.
ln onze ogen is een zorgvuldige inpassing van een aan te leggen snelweg geen keuze die
gemaakt moet worden op basis van het op dat moment beschikbaar budget, maar een
vereiste voor het zorgvuldig kunnen doen van grootschalige onomkeerbare ruimtelijke
ingrepen.
Dat hier niet gekozen is voor zo'n daadwerkelijk integrale gebiedsgerichte aanpak, is een
grote gemiste kans.
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Wij zien op allerlei andere plaatsen in het land dat dit wel gebeurt, terwijljuist in de
Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, vanwege de enorme ruimtedruk, extra aandacht voor
leefbaarheid en landschap keihard nodig is, juist ook voor het behoud van een goed
investeringsklimaat.

Wij concluderen dat wij in het in de brief geschetste vervolgproces geen perspectief zien voor
onze organisaties, zolang er niet echt integraal gewerkt kan worden vanuit het doel van
behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied.
Met vriendelijke groet,
Krij n

Jan Provoost, reg iod recteur Natu urmon umenten Zuid-Hol lan dlZeeland
i

Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
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