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Geacht college,
Deze week heeft u het voornemen kenbaar gemaakt om een nieuwe oeververbinding te
realiseren tussen de stadsdelen Kralingen (De Esch) en Feijenoord. Deze vierde oeververbinding
binnen de ring van Rotterdam zal naar verwachting een forse bijdrage gaan leveren aan de
mogelijkheid om tienduizenden nieuwe woningen te realiseren in de stad Rotterdam en zal de
bereikbaarheid aanzienlijk vergroten. Deltalinqs ondersteunt deze ambitie en dit kan nog verder
versterkt worden wanneer de oeververbinding, naast het OV en langzaam verkeer, ook
snelverkeer accommodeert.
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en
industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Namens onze leden zetten wij ons in voor het
versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor
maatschappelijk en politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied.
Prioritair zijn daarbij de transitiethema’s (klimaatvraagstuk en digitalisering) en de versterking van
de economische relevantie van de mainportondernemingen. Een gezonde en veilige omgeving,
bereikbaarheid en voldoende arbeidspotentieel zijn hierbij de onontbeerlijke randvoorwaarden.
Deltalinqs vindt een goed bereikbare stad en haven én voldoende betaalbare woningen in en
rondom de stad Rotterdam van eminent belang voor een succesvol ondernemingsklimaat. Om
die reden is Deltalinqs ook positief over het initiatief voor de realisatie van een vierde stadse
oeververbinding.
Heroverweging tunnelverbinding
Het Rotterdamse haven- en industriegebied is dé draaischijf van de Noordwest Europese
maakindustrie met transportstromen vanuit zee naar het Europese achterland en vice versa.
Ofwel, deze unieke verbindingen zijn het ‘unique selling point’ van de Rotterdamse haven en de
ondernemingen die daar gevestigd zijn. Dit mag in geen geval gehinderd worden; het zou immers
de concurrentiepositie van de haven ernstig schaden. Daarbij is de binnenvaart een duurzame en
efficiënte transportmodaliteit en draagt de modal shift naar de binnenvaart sterk bij aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van Rotterdam en Nederland.
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Gezien de geplande locatie van de oeververbinding lijkt het niet eenvoudig om een brug als
oeververbinding zo te construeren dat de nautische veiligheid niet in het geding komt. Recent
onderzoek heeft uitgewezen dat dit zeer complex en kostbaar zal worden. Om deze redenen
vraagt Deltalinqs de variant van een tunnelverbinding nogmaals in overweging te nemen.
Tenslotte is Deltalinqs graag actief partner bij verdere besluitvorming over de nieuwe
oeververbinding.
Hoogachtend,

Victor van der Chijs
Voorzitter Deltalinqs
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