L.S.
Met verbazing hebben wij, de stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap (BHWP)
kennis genomen van het feit dat er een kwartiermaker aangesteld is met naar ons idee als uiteindelijke doel
om de A4 Zuid (Hoogvliet – Klaaswaal) weer op de agenda van het Rijk te zetten.
Het Rijk heeft de, naar wij toch mogen aannemen, weloverwogen beslissing genomen om voor deze weg geen
geld te reserveren. Deze weg is dan ook niet opgenomen in de planning van de overheid tot 2028.
Eerder hebben wij meerdere brieven gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Zuid Holland en aan anderen
om onze bewaren tegen deze weg kenbaar te maken. In deze brieven staan talrijke argumenten tegen de
aanleg. In de loop van de tijd zijn er meerdere onderzoeken gedaan waardoor de inzichten over- en de
bezwaren tegen deze weg versterkt worden.
Wij noemen daarbij het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid van het Centraal Planbureau en het Planbureau
voor de Leefomgeving. Naar aanleiding van dit rapport hebben beide bureau’s en professor Bert van Wee in
een interview in Trouw van 13 mei 2016 hun mening gegeven.
Wij zouden graag van u vernemen wat de exacte taakomschrijving van deze kwartiermeester is en de termijn
waarop zijn rapportage verwacht kan worden. Ook zouden wij dan graag dit rapport ontvangen.
Het zal duidelijk zijn dat de BHWP fel tegen de aanleg van een weg is omdat:









nut en noodzaak van deze weg niet bewezen zijn
er voldoende alternatieven zijn om de wegen te ontlasten
de kosten voor de aanleg waarschijnlijk nooit terug verdiend worden
de aanleg van de weg voor o.a. een knelpunt bij de Haringvlietbrug en de Volkeraksluizen zal zorgen
(denk aan openingstijden i.v.m. de scheepvaart)
de capaciteit van de Haringvlietbrug bij windkracht Bf 7 met 50% beperkt wordt voor het wegverkeer
ons voorheen Nationale Landschap, een waardevol groen gebied in de nabijheid van Rotterdam
aangetast zal worden
schade toegebracht zal worden aan het milieu en de gezondheid van mensen, flora en fauna
we dan niet alleen zitten met kosten van een weg die waarschijnlijk niet terug verdiend worden maar
ook nog eens geconfronteerd zullen worden met stijgende kosten in de gezondheidszorg.

De BHWP heeft inmiddels ruim 20.000 handtekeningen van mensen die ook tegen de aanleg van de A4 Zuid
door de Hoeksche Waard zijn.
Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze mail en een reactie voor 21 oktober 2016,
Met vriendelijke groet namens de BHWP,
H.M. Themans-Bouwman
voorzitter
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