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Geachte leden van Prov¡nciale Staten,

Op 24 september jl. heeft minister Schultz het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de
Blankenburgverbinding ondertekend en vrijgegeven voor inspraak. Het OTB ligt tlm 12
november 2015 ter inzage.

Bij het maatschappelijke middenveld, zowel voor- en tegenstanders van de nieuwe
oeververbinding (ANWB, de natuur- en streekorganisaties en LTO Delflands Groen) is er
brede consensus dat als de Blankenburgtunnel er komt, de aantasting van de groene long
Midden-Delfland zo veel mogelijk voorkomen moet worden. ln het Ontwerp Tracébesluit wordt
die optimale inpassing niet bereikt. ln het voorliggende plan doorsnijdt de nieuwe weg het
bestaande natuurgebied De Rietputten en wordt een deel van het oorspronkelijke landschap
van Midden Delfland onherstelbaar aangetast. Hiermee gaan de unieke natuur- en recreatieve
waarden in het gebied verloren.

Ondergetekende organisaties zijn ervan overtuigd dat de inpassing veel beter kan en moet.
Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de
inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen.
Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden
dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijk niveau) zou de weg over
vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. De minister heeft echter besloten om
de variant zonder kanteldijk niet verder mee te nemen wegens de meerkosten.

Wij roepen u op om als Provincie Zuid-Holland vanuit uw verantwoordelijkheid voor de
ruimtelijke ordening en kwaliteit van de leefomgeving met een zienswijze op het OTB voor de
Blankenburgverbinding de minister te verzoeken om in de vervolgprocedure ruimte te creëren
voor realisatie van een variant zonder kanteldijk.

Hiermee kan tevens voldaan worden aan de motie van CDA, WD en PvdA over de
Blankenburgverbinding die op 12 oktober 2005 is aangenomen in uw Staten. Deze motie
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stelde dat er uitsluitend sprake kan zijn van een verlengde Blankenburgtunnel tot aan de A20,
vanwege aldaar aanwezige en potentiële natuur- en recreatieve waarden.

Omdat een kanteldijk steeds als randvoonruaarde werd gehanteerd voor het ontwerp van de
Blankenburgtunnel, leek een betere inpassing van de weg tot voor kort onmogelijk. Afgelopen
zomer werd echter bekend dat er geen noodzaak is tot het realiseren van een kanteldijk,
waarmee een verlengde tunnel alsnog haalbaar is. Wij vragen u daarom om, conform uw
motie, uw standpunt voor een variant met een verlengde tunnel in een zienswijze op het OTB
kenbaar te maken.

Mede namens de ANWB, de Midden-Delfland Vereniging en Natuur en Milieufederatie Zuid-
Holland,

Met vriendelijke groet,

Marc van den Tweel
Algemeen directeur Natuurmonumenten


