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Geachte mevrouw Schultz van Haegen,
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft besloten om u, ten behoeve van de tweede termijn
van het algemeen overleg over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding d.d. 19 april te 18.00 – 21.00 uur,
een aantal aanvullende vragen voor te leggen. Het betreft de volgende vragen:
• Kunt u op een kaart een (globale) schets geven van het alternatief dat mogelijk wordt met de extra
€ 55 miljoen, zoals bepleit door de CDA-fractie, en daarbij aangeven welk gedeelte van het tracé
overdekt zal zijn en welke niet?
• Klopt het dat dit op grond van de Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen iets minder dan 600
meter zal zijn?
• Klopt het dat daarmee zo een 75 procent van het traject tussen de aansluiting op de A20 en de
tunnelingang niet overdekt zal zijn en dat er geen sprake is van een langere ononderbroken tunnel?
• Klopt het dat deze variant ter hoogte van de Rietputten niet overdekt zal zijn in verband met de
kruising van de kanteldijk?
• Welke contacten zijn er geweest tussen u en de betrokken gemeenten over dit nieuwe alternatief
sinds de eerste termijn van het algemeen overleg?
• Klopt het dat u de gemeenten, ondanks aandringen, geen informatie wil verstrekken en dat u een
afspraak op woensdag 18 april 2012 hebt geannuleerd?
• Heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen u en de initiatiefnemer van de
boortunnelvariant, de heer Bandringa, over zijn definitieve rapport d.d. 20 februari 2012? Zo nee,
waarom niet?
• Kunt u puntsgewijs ingaan op de argumenten in hoofdstuk 3 (Bevindingen Witteveen + Bos op
Beoordeling Rijkswaterstaat) van het rapport “Visie op de geboorde Blankenburgtunnel” d.d. 21
maart 2012?
Hierbij breng ik u deze aanvullende vragen van de commissie over.
Hoogachtend,
De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
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