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provincie renthe

Aan:

de heren H. Beerda en E.R. Veenstra

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 20 maarl2013
Ons kenme¡k 1 213.1 1 1201 3001 628
Ondenrverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake de ont-

wikkelingen rondom de aanleg van de Albrechttunnel in Gieten bij de verdubbeling

van de N33.

Geachte heren Beerda en Veenstra,

Tijdens de informatiebijeenkomst over de bouw van de te verdubbelen N33 tussen

Assen en Zuidbroek voor staten- en raadsleden op donderdag 7 februari 2013 in

Bareveld zijn vragen gesteld over een mogelijke verdieping van de N33 ter hoogte van

de Albrechttunnel bij Gieten. Binnen de flexibiliteit van het Tracé Besluit mag de N33

één meter omhoog of naar beneden. ln het Tracé Besluit wordt bij de geluidsbereke-

ningen rekening gehouden met deze flexibiliteit. Een dergelijke ingreep waardoor de

N33 ca. 6 meter wordt verlaagd, past niet binnen het vastgestelde Tracé Besluit.

Het aanpassen van het Tracé Besluit leidt tot een grote vertraging van de voorgeno-

men verdubbeling.

De provincie Drenthe heeft, na de melding van de aannemer over de uitwerking van

de plannen voor de Albrechttunnel, in de afgelopen weken samen met de gemeente

Aa en Hunze en de aannemer adequaat toegewerkt naar een oplossing voor de

ongewenste verhoging van het tracé van de N33 ter hoogte van Gieten. Naast een

beschrijving van het proces rond de Albrechttunnel, worden volledigheidshalve alle

vragen beantwoord.

Proces rond de uitwerking van de Albrechttunnel
Bijde uitwerking van de maatregelen aan de Albrechttunnel had de aannemer het

voornemen om de N33 ter hoogte van de Albrechttunnel ca. 60 cm hoger te leggen

om te voldoen aan de gehonoreerde eis van de gemeente Aa en Hunze: het opheffen

van de bestaande doorrijhoogtebeperking in de tunnel (naar 4,20 meter).



De uitwerking van de maatregelen in het Tracé Besluit N33 bespreekt de aannemer
rechtstreeks met de verantwoordelijke wegbeheerder, in het geval van de Albrecht-
tunnel dus met de gemeente Aa en Hunze. Alle betrokken wegbeheerders hebben

met Rijkswaterstaat Noord-Nederland een uitvoeringsovereenkomst (UVO) opgesteld
waarin alle eisen en gehonoreerde wensen van de wegbeheerder zijn opgenomen. De
UVO's van alle wegbeheerders zijn samen met het Tracé Besluit het uitgangspunt
voor de uitwerking van de maatregelen door de aannemer.

Het voornemen van de aannemer wordt uitgewerkt in een door de gemeente te ver-
strekken bouwvergunning. Ook deze bouwvergunning is openbaar. Na verlening (of
weigering) van een bouwvergunning (of melding) start de termijn van zes weken waar-
in bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing.

Na de bijeenkomst in Bareveld is op donderdag 14 februari 2013 tijdens de inloopses-
sie N33 in Gieten door de gemeente Aa en Hunze gemeld dat in haar UVO was opge-
nomen dat de hoogtebeperking moet worden opgelost door een verdieping van de
Albrechttunnel. Hierop is door de provincie direct actie ondernomen en zijn de ontwik-
kelingen rond de Albrechttunnel ondersteunend afgestemd met de gemeente Aa en

Hunze.

De uitwerkingen van de UVO voor de gemeente Aa en Hunze zijn vrijdagmorgen

22'lebrua¡i 2013 besproken tussen de gemeente en de aannemer Poort van Noord.
ln dit overleg heeft de aannemer aangegeven zich te houden aan de uitvoeringsover-
eenkomst; de N33 blijft ter hoogte van de Albrechttunnel op de huidige hoogte waar-
door de vloer van deze tunnel 60 cm dieper komt te liggen.

Vraaq 1

ln hoeverre bent u op de hoogte met het voornemen van de aannemer om de

Albrechttunnel te vervangen waardoor het tracé een kleine meter hoger komt te liggen

en is dit door de aannemer en/of Rijkswaterstaat met U, dan wel het platform N33

overlegd?

Antwoord 1

De provincie is op de hoogte met het voornemen van de aannemer. ln een
regulier ambtelijk N33-overleg met R'tjkswaterstaat Noord-Nederland is dit on-
langs medegedeeld.

Vraao2
Was u en/of het platform N33 hiervan op de hoogte op de avond van de 7" februari en

zo ja, waarom is dit niet aan de aanwezigen medegedeeld?

Antwoord 2
Ja, het voornemen van de aannemer past binnen hef tzasfgestelde Tracé

Besluit (zie beschrijving proces rond de uitwerking van de Albrechttunnel).

Tijdens de bijeenkomst op 7 februari 2013 is vooral ingegaan op het proces

rond de aanleg van de verdubbelde N33.



Vraaq 3

Kunt u gespecificeerd aangeven of dit voornemen van de aannemer past binnen het

vastgestelde Tracé Besluit?

Antwoord 3
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4
Zo nee, wat betekent dit voor de uitvoering van de verdubbeling qua kosten en

tijdspad?

Antwoord 4
Niet van foepassrng.

Vraaq 5

Zo nee, is het dan verstandig, om vertraging te voorkomen, om alsnog op korte termijn
met het platform, RWS, de aannemer en de aanwonenden binnen de gemeente Aa en

Hunze te gaan overleggen hoe partijen hier snel een gezamenlijke oplossing kiezen?

Antwoord 5
Niet van toepassing

Vraaq 6

Welke rol zou volgens u de provincie kunnen oppakken binnen deze problematiek?

Antwoord 6
De provincie Drenthe heeft een coördinerende en bemiddelende rolen is con-
tinu in overleg met alle partijen rond de N33. Daarbij is aandacht voor vragen

en opmerkingen van bewoners langs de N33. De gemeente heeft in goed
overleg met de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat Noord Nederland en de
Poo¡t van Noord de problematiek rond de Albrechttunnel adequaat opgelost.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van D
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Fractiemedewerker: 
Anneke Lubbers, Nieuwe Rijksweg 33, 9481 AP Vries 
Tel: 0592-544173 of (06) 11131059  
E-mail: a.lubbers@drenthe.nl 

 STATENFRACTIE DRENTHE 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
Datum:  21 februari 2013 
 
Betreft:  schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde, over de ontwikkelingen rondom 

de verdubbeling van de N33 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 

Op donderdag 7 februari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor de Statenleden van Groningen 
en Drenthe en de raadsleden van de betrokken gemeenten rondom de verdubbeling van N33. Op die 
bijeenkomst werd toelichting gegeven over de verdubbeling en de uitvoering daarvan. Eén van de 
discussiepunten was of het alsnog mogelijk zou zijn om de N33 ter hoogte van Gieten verdiept dan 
wel dieper aan te leggen. Zowel de heer Brink, de heer Boumans  als de projectleider van RWS 
mevrouw Groen, hebben toen onomwonden gezegd dat een afwijking van het Tracébesluit niet meer 
mogelijk is en dat zo’n afwijking tot grote vertraging zou leiden. 

Inmiddels hebben wij vernomen dat de aannemer van plan is om de Albrechttunnel, in het tracé van de 
N33 ter hoogte van Gieten, niet verder te verdiepen, maar geheel te vervangen door een nieuwe tunnel, 
waardoor het tracé een kleine meter hoger komt te liggen.  

Over dit voornemen en de mogelijke consequenties daarvan, hebben wij de volgende vragen: 

‐ In hoeverre bent u op de hoogte met bovengeschetst voornemen en is dit door de aannemer en/of 
Rijkswaterstaat met U, dan wel het platform N33 overlegd? 

‐  
‐ Was u en/of het platform N33 hiervan op de hoogte op de avond van de 7e februari en zo ja, 

waarom is dit niet aan de aanwezigen medegedeeld? 
 
‐ Kunt u gespecificeerd aangeven of dit voornemen van de aannemer past binnen het vastgestelde 

Tracébesluit? 
 

‐ Zo nee, wat betekent dit voor de uitvoering van de verdubbeling qua kosten en tijdspad? 
 

‐ Zo nee, is het dan verstandig, om vertraging te voorkomen, om alsnog op korte termijn met het 
platform, RWS, de aannemer en de aanwonenden binnen de gemeente Aa en Hunze te gaan 
overleggen hoe partijen hier snel een gezamenlijke oplossing kiezen? 

 
‐ Welke rol zou volgens u de provincie kunnen oppakken binnen deze problematiek? 

  

Herman Beerda, 
Eddy Veenstra 
  
PvdA Statenfractie 


