
Proainciehuis lüfesterbrink r, Assen
Postddres Postbus rzz, 94oo ec Assen
www.drenthe.nl

r (o592) j6 jt tt
r (o592) 36 j7 77 provinci renthe

Aan:

de heren H. Beerda en

E.R. Veenstra

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen,30 mei 2013

Ons kenmerk 2213.10 1201 300351 7

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdA

inzake de werkgelegenheid bij de uitvoering van de verdubbeling van de N33

Geachte heren Beerda en Veenstra,

ln uw brief d.d. 2 mei 2013 heb u een aantal vragen gesteld over werkgelegenheid bij

de uitvoering van de verdubbeling van de N33. Deze vragen beantwoorden wij als

volgt.

De verdubbeling van de N33 wordt in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland

na een Europese aanbesteding uitgevoerd door het consortium Poort van Noord.

Vraaq 1

Hoeveel werkgelegenheid (in mensuren) is direct en indirect gemoeid met de uitvoe-

ring van de verdubbeling?

Antwoord 1

De (in)directe werkgelegenheid (in mensuren) voor de uitvoering van de ver-

dubbeling is veñrouwelijke informatie en wordt door de Poort van Noord niet

afgegeven. Een wel gehanteerde vuistregel gaat uit van ca. 10%o personeels-

kosten per investering in de infrastructuur.

Vraao2
Hoeveel van de bij de uitvoering werkzame mensen wonen in Drenthe of het aangren-

zende deel van Groningen? Kunt u dat uitdrukken in zowel mensuren als in geld?



Antwoord 2
ln overleg met de Poort van Noord wordt het percentage inzetten vanuit de

regio geraamd op 60-70 van alle inzetten door de Poort van Noord. Dit gaat

om de regionale bedrijven van BAM, het project wordt biivoorbeeld begeleid
door de regiovestiging van de BAM uit Tynaarlo.

Er is geen informatie beschikbaar over de inzet in mensuren en/of in geld, zie

antwoord 1.

Vraao 3

Kunt u de vorige vraag ook beantwoorden voor de indirecte, afgeleide werkgelegen-
heid?

Antwoord 3
Nee, zie antwoord 1. Wel kan worden gemeld dat de Poort van Noord
gebruikmaakt van vooral lokale toeleverende bedrijven, het bedriif Wigchers

lnternationaalTransport uit Schoonoord verzorgt b'tjvoorbeeld alle transporten.

lndirect heeft de aanleg van de verdubbeling ook een economisch versterkend

effect voor het noorden; er wordt een kantoorpand in Assen gehuurd, de

schoonmaak van het kantoor is lokaal geregeld, kantoorartikelen en bouwma-

terialen worden hier ingekocht etc. Bouwen is "localbuslness".

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,
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Geachte heer Tichelaar, 
 

Het werk aan de verdubbeling van de N33 vordert gestaag. Zowel bij het besluit tot de 
verdubbeling als bij de aanbesteding van het werk, is gesproken over het belang van dit 
project voor de werkgelegenheid. Dat betreft dan de werkgelegenheid die kan ontstaan door 
de effecten van de verbeterde verbinding op de Drentse en noordelijke economie. Maar het 
betreft vanzelfsprekend ook de tijdelijke werkgelegenheid die is gemoeid bij de uitvoering 
van die verdubbeling. 

In dat licht willen wij graag de volgende vragen stellen: 

- Hoeveel werkgelegenheid (in mensuren) is direct en indirect gemoeid met de 
uitvoering van de verdubbeling? 

- Hoeveel van de bij de uitvoering werkzame mensen wonen in Drenthe of het 
aangrenzende deel van Groningen? Kunt u dat uitdrukken in zowel mensuren als in 
geld? 

- Kunt u de vorige vraag ook beantwoorden voor de indirecte, afgeleide 
werkgelegenheid? 

  

 
 
Herman Beerda, 
Eddy Veenstra 
  
PvdA Statenfractie 


