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Onderwerp: Uitstel N 366 tot najaar 2018 en foto enkel baans viaduct Ter Apel in de N 366/N
391

Dames /Heren Statenleden ,  hier  hetgeen in de brievenbus viel !

Uitstel  aanleg N 366   tot najaar 2018 en enkelbaans viaduct t.p.v. rotonde Ter Apel in N
366 met N 391

Door de grote hoeveelheid omleggen van kabels en leidingen tussen  Nieuwe Pekela en
Alteveer vertraagt het project en geeft ons de ruimte

om het project te heroverwegen zoals nu gepland.

Bij het voorstel Muijzert hadden alle kabels en leidingen kunnen blijven liggen !

Voor dit geld had Nieuwe Pekela-Alteveer verdubbeld kunnen worden !

Het plan Muijzert  zegt ook Nieuwe Pekela  tot Ter Apel verdubbelen  i.p.v  het niet te
realiseren spoor Veendam - Stadskanaal en wel met gesloten beurs

Ik roep jullie op om met alle partijen  in de commissies infra in Drentse en Groningse
Staten samen te komen.

Drenthe wil graag met voortvarendheid  een oplossing Emmen N 34  naar/tot  Groningen.

De oplossing is via N 391 met N 366  en N 33 en A 7 om aan de oostzijde van de stad
Groningen binnen te komen.

Hierdoor ontstaat  een ontlasting van N 34 en A 28 en Jullianaplein met zeker 10.000
auto's per dag minder. 

Gevolg dat bij de aanleg Zuidelijke Ringweg Groningen  het verkeer van de zuidbaan
volledig afgesloten kan worden bij de aanleg/bouw.

Ik zou graag  met jullie in gesprek komen .



Samen besparen jullie als provincies 180-200 miljoen.

Nieuw plan Groningen met Drenthe  begroting 100 miljoen  ( Drenthe 39 milj /Groningen 
61 milj.)

Drenthe N 34  raming ingenieursplan 250 milj + 50 milj voor 3e rijbaan A 28  samen 300 
miljoen.

Voorbereiding maximaal 1 jaar

Uitvoering /aanleg  maximaal 2 jaar , net als N 33

Aanbesteden in delen zodat noordelijke aannemers kansen hebben en Noordelingen dit 
werk maken en geen buitenlanders en scholen erbij betrekken.

Het bizarre is dat gisteren 28 sept de start gegeven is van de rotonde Ter Apel terwijl de 
aardappel campagnje net gestart is en de N 366  extreem veel 

vracht verkeer heeft dit had moeten starten na de campagnje.

Afwachtend jullie uitnodiging voor de te houden commissie vergadering op 1 oktober 

afwachtend : P.C.J.Muijzert 






