
   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 

Argumentatie 

Betreft:   Agendering brief Provincie Groningen, d.d. 9 maart 2015, inzake 

Aanbestedingsmeevaller N33 

Voor:     Commissie OGB, 10 juni 

Van:    PvdA Statenfractie 

 

De PvdA heeft in de Statenvergadering van 26 mei jl. verzocht om de brief van de provincie 

Groningen, d.d. 9 maart 2015, over een te verwachten aanbestedingsmeevaller op het werk 

Verdubbeling N33 Assen‐Zuidbroek, te agenderen voor de commissie OGB op 10 juni a.s. 

Als argumentatie geldt: 

De PvdA fractie heeft een aantal vragen naar aanleiding van deze brief en wenst hierover 

met de Staten en GS in gesprek te gaan. De vragen luiden: 

‐ wat valt er in dit stadium te zeggen over de hoogte van de te verwachten meevaller? 
‐ zijn er gezamenlijke afspraken tussen de deelnemende partijen gemaakt over een 
mogelijke besteding of is elke partij vrij om hierover te beschikken? 
‐ leven er bij het College ideeën t.a.v. de besteding, anders dan het terug laten vloeien naar 
de algemene middelen van de provincie? 
 

In aansluiting op de laatste vraag: 

Al geruime tijd wordt aandacht gevraagd voor aanpak van de geluidhinder nabij Rolde. De 

gemeente Aa en Hunze onderkent het probleem (ook bij Gieten) en zou dit graag willen 

aanpakken, is onze informatie. Is het derhalve een optie om hierover te spreken en nader 

onderzoek te doen naar de mogelijkheden, in relatie tot de aangekondigde meevaller? Wij 

zijn tevens geïnteresseerd in de mening van de andere fracties betreffende deze suggestie. 
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Geachte dames en heren, 

Verdubbeling N33 Assen - Zuidbroek gereed 
Op 29 september 2014 heeft minister Melanie Schultz van Haegen samen met 
gedeputeerde Boumans van de provincie Groningen en gedeputeerde Brink van 
de provincie Drenthe de verdubbelde N33 tussen Assen en Zuidbrcek officieel 
geopend. Daarmee is de zo gewenste verbetering van de verkeersveiligheid en 
doorstroming voor dit weggedeelte, evenals de stimulering van de economische 
ontwikkeling van de regio, een feit. De verdubbelde N33 is door een extra 
versnelling van de werkzaamheden zelfs al voor de bouwvak van 2014 
opengesteld voor verkeer; bijna een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland! 

Aanbestedingsprocedure 
Op 1 oktober 2012 is het contract voor de verdubbeling van de N33 tussen Assen 
en Zuidbroek door Rijkswaterstaat en het aannemersconsortium Poort van Noord 
bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag getekend (de 
zogenaamde 'contract close'). De daarbij behorende financiële afspraken zijn op 21 
november 2012 vastgelegd (de zogenaamde 'financial close' van het contract). Aan 
het einde van de aanbestedingsprocedure bleek dat een aanbestedingsmeevaller 
zeer waarschijnlijk was. 

Aanbestedingsmeevaller 
In het convenant "Bestuurlijke afspraken inzake Verdubbeling N33 Assen-
Zuidbroek", dat ondertekend is op 29 mei 2010 door het rijk en de provincies 
Groningen en Drenthe, zijn afspraken gemaakt over de verrekening van een 
mogelijke aanbestedingsmeevaller. Hierin staat dat op de beschikbaarheidsdatum 
van de weg mogelijke meevallers naar rato worden toegedeeld aan de betrokken 
partijen. 
Ook al is de verdubbelde N33 inmiddels beschikbaar en in gebruik, definitieve 
bepaling van het aanbestedingsvoordeel is op dit moment nog niet mogelijk. Dit 
heeft te maken met door Poort van Noord ingediende vorderingen. Daarbij gaat het 
om een aantal claims en aantal issues over (vermeend) meerwerk. Over deze 
vorderingen is Rijkswaterstaat in onderhandeling met Poort van Noord. Nadat hier 
duidelijkheid over is kan de aanbestedingsmeevaller definitief worden bepaald en 
afgerekend. 
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Op dit moment is de afronding van het project wel dusdanig gevorderd dat we een 
reële inschatting kunnen afgeven van de minimale grootte van de meevaller: dat is 
circa € 25 miljoen. Afhankelijk van de uitkomst van de afhandeling van de 
vorderingen kan dit bedrag hoger uitvallen. 

Resumerend kijken wij terug op een uiterst succesvol verlopen project met een 
voor de regio zeer gewenst resultaat. Over de definitieve eindafrekening zult u te 
zijner tijd nader worden geïnformeerd. 

snog voldoende te hebben geïnformeerd. 

Henk Brink 
Gedeputeerde Provincie Drenthe 




