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Onderwerp: Weekendafslu itingen N33 Assen-Gieten-Zuidbroek
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen rond de weekendafsluitingen van de
rijksweg N33 tussen Assen en Zuidbroek. Rijkswaterstaat Noord-Nederland werkt
sinds de opening van de verdubbelde autoweg N33 tussen Assen en Zuidbroek in
2014 met jaarlijks zes weekendafsluitingen ten behoeve van groot onderhoud aan een
deel van de N33.

Stand van zaken
Wij hebben, mede namens de gemeenten Assen en Aa en Hunze, in een brief van
19 oktober 2018, kenmerk42NVl2018002405, aan Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Oost verzocht om de duur van de geplande weekendafsluitingen van de N33 zo kort
mogelijk te laten zijn. Belangrijke afiregingen bij een afsluiting zijn de veiligheid voor
de wegwerkers en weggebruikers versus de bereikbaarheid (doorstroming auto-
verkeer en openbaar vervoer en overlast in de aanliggende dorpen door sluipverkeer)

Ook het OV-bureau Groningen Drenthe heeft Rijkswaterstaat gevraagd om overlast
voor het openbaar vervoer door werkzaamheden aan de N33 zoveel mogelijk te
beperken. Bij de start van de nieuwe busconcessie per 15 december 2019 zijn
15 meter Qliner bussen tussen Assen en Veendam gaan rijden. Deze bussen zijn te
groot om tijdens de weekendafsluitingen van de N33 via het onderliggend wegennet
door de dorpen langs de N33 te rijden.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland Oost heeft in haar antwoordbrief van 15 november
2018 aan de provincie Drenthe aangegeven diverse signalen uit de omgeving te
hebben ontvangen tegen de duur van de weekendafsluitingen, maar de huidige wijze
van onderhoud (gehele afsluiting deeltraject N33) als de veiligste manier te zien om
een 2x2 autoweg, uitgevoerd zonder vluchtstrook, te onderhouden.
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ln de brief van Rijkswaterstaat Noord-Nederland Oost is ook aangegeven dat de

signalen tegen de duur van weekendafsluitingen uiterst serieus worden genomen en

dat, samen met de aannemer, wordt onderzocht hoe de overlast voor de omgeving en

de weggebruikers kan worden verminderd.

Rijkswaterstaat heeft ons een jaar later, op 13 november 2019, schriftelijk geïn-
formeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de aannemer: de N33 wordt
ook in de toekomst onderhouden tijdens weekendafsluitingen en Rijkswaterstaat blijft

zoeken naar optimalisaties om de hinder voor de weggebruiker en de omwonenden te
beperken.

ln de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PW-fractie over de geplande

weekendafsluitingen van de N33 is aangegeven dat een Drentse reactie op de
weekendafsluitingen afhankelijk is van deze, toen nog te ontvangen brief. Toe-
gezegd is om uw Staten op basis van de beantwoording te informeren over de ver-
volgstappen.

Afspraak MIRT Minder Hinder
ln de Bestuurlijk Overleggen MIRT op 20 en 21 november 2019 heeft de minister van

lnfrastructuur en Waterstaat met de landsdelen geconstateerd dat verkeershinder
door werkzaamheden van de verschillende infrabeheerders komend decennium
zonder aanvullende maatregelen fors zal toenemen. Het Rijk en de regio hebben dit

thema daarom op de gezamenlijke agenda gezet. Het beperken van het aantal
geplande weekendafsluitingen van de N33 valt ons inziens onder deze afspraak om

de verkeershinder te beperken.

Vervolg
ln afstemming met de gemeenten Assen en Aa en Hunze en het OV-bureau

Groningen Drenthe zal er nu bestuurlijk bij het Ministerie van lnfrastructuur en

Waterstaat op worden aangedrongen om bij groot onderhoud aan de N33 te handelen

volgens de gezamenlijke Minder Hinder-afspraak: het opheffen dan wel het beperken
van het aantal weekendafsluitingen van de N33 tussen Assen en Zuidbroek.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

voorzitter

Bijlagen:

1. Brief van Rijkswaterstaat: N33 werkzaamheden
2. Brief van OV-bureau Groningen Drenthe: gevolgen weekendstremmingen N33
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