
EDITORYAL: Coron-Culion bridge, sinayang na proyekto 

 

Inanunsyo nang Department of Public Works and Highways (DPWH) 

nitong linggong ito ang pagpapahinto sa isang malaking proyekto sa 

Palawan, ang tulay na magdudugtong sa Coron at Culion, dahil sa mga 

problemang pangkalikasan na inihain laban dito. Inamin ng kagawaran na 

wala pa silang anumang pahintulot para sa daan patungo sa paanan ng 

tulay sa Barangay Bintuan. 

  

Hindi nagbigay paliwanag ang mga opisyal ng DPWH kung bakit hindi 

nagawa ang mga sumusunod na hakbang na naging dahilan upang 

maging kontrobertsiyal ang naturang proyekto – kawalan ng pag-aaral nga 

National Economic Development Authority (NEDA) na kailangan nang 

malalaking proyekto tulad nito na may halagang P4.2 bilyon, kawalan ng 

Environmental Compliance Certificate (ECC) mula sa Department of 

Environment and Natural Resources (DENR), at Strategic Environmental 

Plan (SEP) mula sa Palawan Council for Sustainable Development 

(PCSD). 

  

Ang sinabi lamang ng mga opisyal ng kagawaran sa diskusyon na 

inorganisa ng Oceana, isang internasyunal na non-profit na samahan, ay 

mayroon P250 milyon para sa gawaing kalsada noon pang 2019 na 

nakalista sa Local Infrastucture Portfolio at ang naturang halaga ay ibinigay 

na ng Department of Budget and Management (DBM) sa local na sangay 

ng DPWH. 

  

Inamin din ng opisyal ng DPWH na walang ECC sa paggawa ng access 

road sa Barangay Bintuan na dadaan sa bundok. Wala ring ECC ang 

konstruksyon ng paanan ng tulay na makakaapekto sa yamang dagat kung 

saan ito itatayo. Higit sa lahat, walang pag-aaral na naisagawa ang NEDA 

na magbibigay katwiran sa P4.2 bilyong proyekto sa puntong pinansiyal at 

pagpapanatili ng pag-unlad. 

  

Maaaring nagpatuloy ang proyekto na wala ang mga kaukulang pag-aral at 

permiso kung hindi dahil sa petisyon nang mga Palawenyo na naglatag ng 



maaring masamang epekto ng proyekto sa yamang kalikasan ng Coron 

Bay. Nagpalabas ng online petition laban sa proyekto ang grupong Save 

Lusong Gardens and Shipwrecks Campaign na pinakinggan naman ng 

DPWH. 

  

Marami pang masisilip sa kuwentong ito. Maraming tanong katulad nang 

‘bakit nagsagawa ng proyekto na walang sinunod na proseso?’  “Ano na 

ang magyayari sa P250 million budget?”  Paano maiiwasan na maulit ang 

ganitong pagkakamali?  Ang pangako ng DPWH ay gagawin nila ang 

tamang proseso bago ipagpatuloy ang proyekto, kabilang ang plano kung 

paano maiwasan o mabawasan ang di magandang epekto sa kalikasan at 

pagsang-yon ng NEDA. 

  

Sa kasamaang palad, mahirap nang itulak ang proyektong tulay sa pagitan 

ng Coron at Culion dahil sa palpak na pagpaplano at implementasyon ng 

mga tapagsulong nito. Mantsado na ang proyekto at ang pagtanggap ng 

mamamayan dito ay napakababa. Sayang at tila walang isip na gumana sa 

pagpaplano ng proyektong ito na babalik sa unang hakbang kahit pa inako 

na ng DPWH lahat ng pagkakamali. 

  


