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Pieter Muijzert

Op verzoek van meerdere ( 11 ) Tweede Kamer partijen het verzoek om het uitgebreide plan aan ieder in 
uw vergadering uit te leggen ( 1 uur 30 min -2 uur spreektijd)
woensdag 6 oktober 2021 13:17:03
brief muijzert (1).docx

Geachte dames en heren  Tweede Kamer en Statenleden,

Ik  vraag van uw tijd  als niet lobbyist ,maar als vakman tijd van U om het alternatieve 
plan  11,6 miljard  (Deltaplan 4 sporen)  tegen 6 miljard ( Bereikbaarheids -en 
Investsterringsplan Noord Nederland        
Dit plan sporen/wegen/kanalen/bruggen/aquaducten/zeesluis Delfzijl/Eemshaven/airport 
Eelde)

Mijn  uitgebreide plan a 110 paginas  ligt bij de drukker maar om geen tijd te verliezen 
vraag ik om data om naar u toe te komen.

Ik ben geen lobbyist geen BoBo's  heb geen zakelijke belangen maar het alternatieve plan 
wordt in Groningen en Drenthe en Overijssel door 72 % van de bevolking gesteund

Het zijn 38 deelplannen  die ook contacten met elkaar hebben en betere effecten voor het 
Noorden.

Ik heb het verzoek om het aan alle (partijen) deze mail te verspreiden.

Ik heb  bij de N 33 Assen-Zuidbroek 60 miljoen voor de overheid bespaard , van 2004-
2012 heeft het me 130.000 priive gekost , dat wens ik niet weer.

Het grote uitgewerkte plan zal  omstreeks 14 dagen ieder digitaal toegestuurd worden.

Een gebonden  boekwerk gaat  euro 35  ex BTW = 42 inclusief  BTW kosten

 

PS stop uitvoering  ring zuid Groningen A 7  zo snel  mogelijk.

- a, deel Jullianaplein  (Paterswoldseweg-tot Hereweg)
- b. deel passage  ring met Winschoterdiep

Hier moeten 2 aquaducten in komen ! Bouw eerst ruime westring om
Groningen raming 192 miljoen.
 Bij a herstel van mastvaart








Aan: voorzitter vaste commissie Infrastructuur en Milieu, mevr. A. Mulder

         griffier vaste commissie Infrastructuur en Milieu, mevr. J. Rijkers



Betreft: toelichting  Bereikbaarheid- en investeringsplan Noord Nederland, Noord Nederland structureel sterker maken







Datum: 





Als alternatief op het Deltaplan Noord Nederland, heb ik een alternatief plan uitgewerkt voor de complete infrastructuur van het noorden ( Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder) en voor zowel het verkeer over de weg, spoor als water. Dit plan heb ik opgesteld op grond van gesprekken met lokale bestuurders op gemeente en provinciaal niveau en op basis van vele gesprekken met het bedrijfsleven waaronder de luchthaven en Seaports.  Het plan biedt vele verbeteringsmogelijkheden van de infrastructuur door middel van meerdere kleinere hanteerbare projecten, welke direct voordeel bieden voor de bereikbaarheid van regio’s binnen het noorden . Het hele plan is veel goedkoper en reëler dan het Deltaplan welke vooral inspeelt op de relatie met de randstad en niet de eigen kracht van het noorden versterkt en bovendien alleen inspeelt op het spoorverkeer. Het eerste basisplan heb ik u en de Tweede Kamer toegestuurd in juni 2021.



Mijn plan is erg goed ontvangen in de regio en ook bij de meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer. Daarom heeft men mij verzocht het plan toe te lichten in uw vaste kamer commissie. Ook intern beraden medewerkers van het Ministerie zich over mijn plan in het kader van de voorbereiding van het MIRT overleg. Zij willen ook graag beschikken over het gehele nu uitgewerkte plan en daarna een toelichting van mij hierop horen. 



Het plan heb ik, als voormalig weg en waterbouwer, nu verder uitgewerkt in deelplannen. Voor alle deelplannen is een financiële raming opgenomen. Bovendien is uitgewerkt hoe voordeel ( financieel en materieel) behaald kan worden door de plannen in een bepaalde volgorde uit te voeren. De kosten van het Deltaplan worden geschat op 11,6 miljard, mijn gehele plan op 6 miljard. Elke stap in deze gefaseerde uitvoering levert direct voordeel op voor de bereikbaarheid. 



Een enquête in de noordelijke pers heeft aangetoond dat ook de overgrote meerderheid van de bevolking  achter dit plan staat. Ook dhr. Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem,  voorzitter van de onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds heeft zich positief uitgelaten over het plan in de zin dat het realistisch en betaalbaar is. Er kan gekozen worden uit de deelplannen, waarbij elk deelplan op zich bijdraagt aan de bereikbaarheid, dit in tegenstelling tot het veel duurdere Deltaplan. Daarnaast leert de praktijk dat het afbreekrisico van megaprojecten veel groter is. 



Op verzoek van diverse partijen  neem ik nu contact met u op, om afspraken te maken om de plannen toe te lichten in uw commissie. Dit zou moeten plaats vinden vóór het MIRT overleg van 29 november waar ook gesproken gaat worden over mijn plannen. U kunt mij bereiken op onderstaande telefoonnummers en email adres. Graag hoop ik binnenkort met u te spreken. 





Met vriendelijke groet, 



P.C.J.Muijzert

IJsbaanlaan 214 

9665 LJ Oude Pekela

Tel. 0617294621



pietermuijzert@gmail.com





 







Aan: voorzitter vaste commissie Infrastructuur en Milieu, mevr. A. Mulder 
         griffier vaste commissie Infrastructuur en Milieu, mevr. J. Rijkers 

Betreft: toelichting  Bereikbaarheid- en investeringsplan Noord Nederland, Noord Nederland 
structureel sterker maken 

Datum: 

Als alternatief op het Deltaplan Noord Nederland, heb ik een alternatief plan uitgewerkt voor 
de complete infrastructuur van het noorden ( Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de 
Noordoostpolder) en voor zowel het verkeer over de weg, spoor als water. Dit plan heb ik 
opgesteld op grond van gesprekken met lokale bestuurders op gemeente en provinciaal niveau 
en op basis van vele gesprekken met het bedrijfsleven waaronder de luchthaven en Seaports.  
Het plan biedt vele verbeteringsmogelijkheden van de infrastructuur door middel van 
meerdere kleinere hanteerbare projecten, welke direct voordeel bieden voor de bereikbaarheid 
van regio’s binnen het noorden . Het hele plan is veel goedkoper en reëler dan het Deltaplan 
welke vooral inspeelt op de relatie met de randstad en niet de eigen kracht van het noorden 
versterkt en bovendien alleen inspeelt op het spoorverkeer. Het eerste basisplan heb ik u en de 
Tweede Kamer toegestuurd in juni 2021. 

Mijn plan is erg goed ontvangen in de regio en ook bij de meerderheid van de partijen in de 
Tweede Kamer. Daarom heeft men mij verzocht het plan toe te lichten in uw vaste kamer 
commissie. Ook intern beraden medewerkers van het Ministerie zich over mijn plan in het 
kader van de voorbereiding van het MIRT overleg. Zij willen ook graag beschikken over het 
gehele nu uitgewerkte plan en daarna een toelichting van mij hierop horen.  

Het plan heb ik, als voormalig weg en waterbouwer, nu verder uitgewerkt in deelplannen. 
Voor alle deelplannen is een financiële raming opgenomen. Bovendien is uitgewerkt hoe 
voordeel ( financieel en materieel) behaald kan worden door de plannen in een bepaalde 
volgorde uit te voeren. De kosten van het Deltaplan worden geschat op 11,6 miljard, mijn 
gehele plan op 6 miljard. Elke stap in deze gefaseerde uitvoering levert direct voordeel op 
voor de bereikbaarheid.  

Een enquête in de noordelijke pers heeft aangetoond dat ook de overgrote meerderheid van de 
bevolking  achter dit plan staat. Ook dhr. Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem,  voorzitter van de 
onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds heeft zich positief uitgelaten over het 
plan in de zin dat het realistisch en betaalbaar is. Er kan gekozen worden uit de deelplannen, 
waarbij elk deelplan op zich bijdraagt aan de bereikbaarheid, dit in tegenstelling tot het veel 
duurdere Deltaplan. Daarnaast leert de praktijk dat het afbreekrisico van megaprojecten veel 
groter is.  

Op verzoek van diverse partijen  neem ik nu contact met u op, om afspraken te maken om de 
plannen toe te lichten in uw commissie. Dit zou moeten plaats vinden vóór het MIRT overleg 



van 29 november waar ook gesproken gaat worden over mijn plannen. U kunt mij bereiken op 
onderstaande telefoonnummers en email adres. Graag hoop ik binnenkort met u te spreken.  

Met vriendelijke groet, 

P.C.J.Muijzert


















