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'Schiedam blijft liegen' 
 

Vlaardingse stapt mogelijk naar Nationale Ombudsman  

De gemeente Schiedam liegt en bedriegt in de informatievoorziening over de plannen op het 

tunneldak van de nieuwe A4. Dat stelt de Vlaardingse Marianne van Bruggen, die vanuit haar 

achtertuin zicht heeft op het bouwwerk.  

Van Bruggen mag dan in Vlaardingen wonen, ze kijkt uit op Schiedams grondgebied. Vroeger 

was het uitzicht weids, maar sinds de nieuwe A4 er ligt, wordt die horizon voor een groot deel 

bepaald door het tunneldak van de nieuwe A4 waarop een sportpark moet verrijzen. Hoewel 

van Bruggen het niet eens is met de aanleg van dat sportpark is het vooral 'het gelieg en 

bedrieg van de gemeente Schiedam', die de afgelopen jaren in de informatievoorziening tekort 

schoot, dat de Vlaardingse dwars zit.  

 

,,Wat Schiedam wil, dat gebeurt, is mijn ervaring,'' vertelt Van Bruggen. ,,De plannen op en 

rond het tunneldak moeten worden uitgevoerd. Als daarvoor een stuk grond van Vlaardingen 

moet worden ingepikt met als gevolg dat er moet worden gesjoemeld met data, vergunningen 

en tekeningen die niet kloppen, laat de gemeente dat niet na. Als er moet worden gelogen over 

de aanleg van parkeerplaatsen aan de Vlaardingse zijde, is dat ook geen probleem.''  

 

Van Bruggen ging een paar jaar geleden samen met haar Schiedamse medestrijder Henk 

Frigge in beroep tegen de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden op en rond het rond 

het tunneldak. De rechtbank verklaarde het beroep echter ongegrond, waarna zij naar de Raad 

van State stapten.  

Gelijk  

De hoogste bestuursrechter van Nederland vernietigde in juni 2013 weliswaar de uitspraak 

van de rechtbank, maar de rechtsgevolgen bleven in stand omdat er tussen de zitting en de 

uitspraak een nieuwe wet is aangenomen waarop de uitspraak is gebaseerd. ,,Kortom, wij zijn 

in ons gelijk gesteld, maar de situatie kan niet worden teruggedraaid omdat er een nieuwe wet 

van kracht is. Ondertussen gaat de firma list en bedrog gewoon verder. Zo is er een talud 

aangelegd aan de Vlaardingse kant, waar straks onder geparkeerd gaat worden. Dit terwijl 

Schiedam bij de Raad van State betoogde dat er geen parkeerplaatsen aan de Vlaardingse 

zijde zijn voorzien omdat de gemeente geen ontsluitingsweg wil aanleggen. Het gaat maar 

door, ik ben benieuwd wat Schiedam nog meer in petto heeft.''  

 

Van Bruggen heeft het Schiedamse college om opheldering gevraagd. Mocht dat antwoord 

niet bevredigend zijn, dan stapt Van Bruggen naar de Nationale Ombudsman, die de zaak wil 

onderzoeken.  

 

De gemeente Schiedam laat weten de brief te hebben ontvangen en haar schrijven te 

beantwoorden.  



 


