
Van: Pieter Muijzert
Aan: Statengriffie
Onderwerp: infra betreft N 34 ( Emmen - De Punt ) en knooppunt N 34 rotonde met N 33
Datum: vrijdag 10 mei 2019 15:50:57
Bijlagen: foto.PNG

Geachte Dames/heren  Statenleden  der Provincie Drenthe,

Bijgaand mijn foto 1, mijn naam Pieter C.J.Muijzert, met pensioen en 69 j oud

Het grootste deel van de nieuwe Statenleden kent mij niet.
Ik ben vanaf 2002-2004  tot 2012  betrokken geweest bij de vorming van de N 33 zuid Assen-Gieten-Veendam-Zuidbroek
(60 miljoen bespaard)
Gevraagd door Rijks Waterstaat om over de schouder mee te kijken en te adviseren.
Ik ben een praktijkman  die 43 j leiding heeft gegeven op vele  grote en kleine projecten in Nederland.
o.a
rijkswegen/spoor/ruilverkavelingen/dijkverzwaringen/kabels/leidingen/betonwerk/tunnels/bruggen/rijkswegen/verdubbeling
Schiphol spoortunnel/Hoge Snelheidslijn(HSL)
Mijn achtergrond is UTS weg en waterbouw en HTS weg en waterbouw.
Gewerkt als uitzetter/uitvoerder/hoofduitvoerder/projectleider aannemers kant,
Gewerkt aan directie kant  RWS /gemeenten/waterschappen/provincies.

Vanaf 2004 zit ik om de 3 maand met de gedeputeerde in Groningen om tafel.
Ook in Drenthe meermaals met ged. H.Brink om tafel gezeten

Ik ben   betrokken  bij het probleem Klijndijk aan de N 34 /aansluiting Emmen Noord.
Dit is op dit moment al 2 x door de Raad van State  afgewezen.(voorstel provincie)
Mijn voorstel  betreft Emmen noord komt weer in beeld ,dat ook een begin van een Noordelijke Ringweg om Emmen is.
Hetgeen ook 60 miljoen goedkoper is dan voortel provincie.

Nu ben ik de afgelopen 2 week benaderd door de politiek en pers en radio en tv Drenthe betreft de rotonde Gieten.
Borger tot de  rotonde  20.000 tot 22.000 voertuigen per etmaal gaan er over de rotonde.
N 34  Zuidlaren tot de Punt +/- 24.000 voertuigen.
Ik ben ook in 2011 bij deze rotonde  betrokken geweest. Het was vroeger  alles dubbele wegen voor en na deze rotonde en
ook de rotonde zelf.
De provincie Drenthe en RWS draaiden dat om naar enkele rijbanen , wat de oorzaak is van alle opstoppingen.
Raming rotonde destijds 13,2 miljoen en KWS nam het voor 7,9 miljoen aan, werd eigenaar van het perfecte zand

Afgelopen week met verslaggever Dagblad vh Noorden  om tafel gezeten.
Woensdag om 12.45 u met dhr Passies ambtenaar dhr Brink heeft mij gebeld.
Donderdag morgen met de wethouder van Aa en Hunze te Gieten gesproken
Donderdag eind van de morgen met verslaggever RTV Drenthe gesproken.
Tevens met enkele bewoners langs de N 34 / N 33 die mij gevraagd hebben

Nu is er verwarring betreft de 90 miljoen voor de N 34, deze zou volgens Brink voor alles zijn
Volgens de rechterhand dhr Passies alleen voor de 4  stukken om 2 x 2  te maken.
Volgens de wethouder zou er extra geld door het Rijk  en Provincie Drenthe en Gieten bijkomen voor het stuk rotonde
over/onder/klaverblad  bijkomen.
De stagnatie  bij Gieten is alleen op te lossen  door een fly over met goede geluidswering/bekleden met zonnepanelen.
Dit gaat 37- 42 miljoen kosten.Ik heb het voorbeeld te Gieten neer gelegd
Maar betreft de N 34  zal eerst de oplossing Gieten gerealiseerd moeten worden (bouwtijd 1 3/4 jaar) 
Letten op geluidsoverlast en fijnstof want de N 34 ligt zuid/noord   en ten westen van Gieten en de meeste wind komt uit 
zuid/west en westen.
en gereed zijn, dan kun je zien hoeveel geld erover is voor de te verdubbelen stukken misschien valt er 1 of 2 stukken   te
verdubbelen weg / af
Mijn voorstel is direct over te nemen  en kan in  1/2  tot 1 j overgenomen worden i.p.v.   8 j als bij de N 33
Betreft Klijndijk  is het alternatief ook vele miljoenen goedkoper.

Haal de drukte van de N 34  af door een Noordelijke ringweg Emmen zodat het verkeer oosten noordzijde Groningen via
N 391/N 366 /N 33 / A 7 de stad binnen rijdt.
Verwachting +/- 4000 autos kiest voor het alternatief.

Partijen ik zou graag met u om tafel zitten voor een gesprek.Elke dag of tijd maakt niet uit.

foto 2 en 3 is de onderdoorgang N 33 onder de N 34 door.
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