
 
Onderbouwing agendapunt 
 

 

Betreft agendering van: Brieven van d.d. 18-8-2011 en 16-9-2011 van Dhr. Pieter 

Muijzert 

 

Geagendeerd door: PVV fractie 

 

Vergadering: Statencommissie OGB 

 

Datum vergadering: 26 oktober 2011 

 

Motivatie voor agendering: Dhr. Muijzert heeft een reeks voorstellen gedaan inzake de 

aanleg van de verdubbeling van het tracé van de N33 tussen 

Gieten en Zuidbroek. Deze laatste 2 brieven zijn een 

noodkreet mede omdat het onderwerp onder meer een 

mogelijke besparing van tientallen miljoenen betreft en de 

lokale wegenbouwers hiermee gesteund kunnen worden 

maar hij zich door de provinciale politiek genegeerd voelt. 

Wij vinden de door Dhr. Muijzert aangevoerde argumenten 

(zeker de hierboven weergeven) voldoende reden om e.a. 

grondig aan de orde te stellen des te meer daar zijn 

argumentatie door de VVD fractie in de 2
e
 kamer bij monde 

van Dhr. Aptroot gesteund lijkt te worden. 

 

Visie van de fractie De PVV fractie is van mening dat grondig onderzocht dient 

te worden welke mogelijkheden er door de provincie(s) 

gevonden kunnen worden om gefaseerde uitvoer van de 

tracéverdubbeling mogelijk te maken om zodoende kosten te 

besparen en om het lokale bedrijfsleven in de opdrachten te 

laten delen. 

 

Vragen aan de overige 

fracties: 

1. Hoe denken de overige fracties over de door Dhr. 

Muijzert aangevoerde mogelijkheden? 

2. Zou deze insteek geen brede politieke steun verdienen? 

 

Vragen aan het college van 

GS: 

1. Bestaat de mogelijkheid dat de Provincies Groningen 

en Drenthe zelf de tracéverdubbeling van de N33 als 

opdrachtgever ter hand nemen? 

2. Zoja, is de Provincie Drenthe daartoe evnt. bereid? 

3. Zonee, waarom is dit niet mogelijk? 

4. Ziet GS ook de voordelen van gefaseerde realisatie 

in? 

5. Welke andere bezwaren zou GS kunnen hebben tegen 

gefaseerde realisatie? 



6. Samenwerking met de prov. Groningen is uiteraard 

belangrijk bij gefaseerde realisatie. Ziet de provincie 

wat dat betreft problemen? 

7. Wat is de brede visie van GS op deze voorstellen? 

 

 

Namens de PVV fractie Drenthe 

 

Bert Vorenkamp 

Ad van Berkel  
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Statengriffie - FW: Vaste kamer comm¡ssie I&M betreft verdubbeling N 33
Assen-Zuidbroek (> Eemhaven)

Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:

pieter muijzeft < pietercj2OO9@hotmail.com >
< stateng riffie@d renthe. n I >, < stateng riffie@ provi ncieg ron i ngen. n I >
1B-B-2011 11:35
FW: Vaste kamer commissie I&M betreft verdubbeling N 33 Assen-
Zuidbroek (> Eemhaven)
9 Nieuw DBFM project voor N 33 001.jpg; 10 grote infra projecten
opknippen inbehapbare delen 001.jpg; 6 R'rjksdienst mag discussie niet
frustreren 001.jpg

Bijlagen:

Geachte Statenleden der Provinies Drenthe en
Groning€tr,

M¡jn gevecht tegen het machtige RWS en het
machteloze PWS der prov¡ncies en jullie als

Statenleden die alles maar naast zich
neerleggen I brieven ter kennisgev¡ng aannemen.

Het geld van de burgers over de boeg goo¡en.

Ik ben genoodzaakt het ook in de Tweede Kamer en
de politieke paftijen aldaar onder de

aandacht te brengen.

De N 33 is weer met L,Sjaar uitgesteld daar de
g rondaa n kopen / u itkopen / schadeloosstel I i ngen

er nog niets aan gedaan isrhet kan ook niet daar het
Trace(weghelftkeuze) nog niet vast staat.

Wanneer nemen jullie m¡j ser¡eus ?????

Geachte Tweede Kamerleden ,

file://C:\Users\jellie\AppData\Local\TempU(Pgrpwise\4E4CF91ODrentheProvincie100... 22-8-2011



Dhr Aptroot vraagt om mijn opmerkingen
beftreft rraanbestedingsvormen"

de grotere projecten > 30-4Qmilj op te delen in stukken

Bijgaand in het attachment kunt ook van belangrijke derden de
mening /opvatti ng lezen.

Nederland kent 6 grote machtige wegenbouwers !
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BAM
Volker Stevin (l$S)
Heymans
Ballast
Dura Vermeer
MNO Vervat (het oude Koop concern) dat samen gaat met Bos

1.
2.
3.
4.
5,
6.
Kalis.
7. Mourik Groot Ammers

Deze 7 bedrijven zijn bedrijven met een omzet van 1 miljard en meer !

B¡j werken groter dan 30 a 40 miljoen komen terecht biidezeT
grote aannemers.

Laat staan werken van 250 miljoen( Af-zl A20) of 500 miljoen(Al2) of
1 miljard(Als) or 4 miljard (49/AUA6)

De gehele kleinere wegenbouwers worden hierdoor uitgesloten

Onder deze klenere wegenbouwers zijn koninklijk wegenbouwers
(familie bedrijven) met een grote eruaring.

In de eerst attachment ziet U het nieuwe DBFM contract die door de
een of ander persoon is uitgedacht'

RWS wil pas beginnen met een werk indien de gehele voorbereiding
klaar is. (het werkt veftragend)

RWS wil in deze DBFM contracten 3 aannemers uitnodigen ' 
die het

werk mogen begroten en een werkomschrijving te geven.

RWS gaat op het persoonlijke vlak kiezen.

Dus niet op punt qua kosten !

Deel de grote werken in delen van 30 millioen en groter !

file://C:\Users\jellie\AppData\Local\TempU(Pgrpwise\4E4CF910DrentheProvinciel00... 22-8-2071



pagina 3 van 9

Je krijgt dan geen 7 aannemers maar 2O of meer aannemers d¡e willen
inschrijven.

Gevolg scherpere prijzen.

De grotere aannemers (7 st) kleden de kleinere niet uit ! gevolg geen
faillissementen en verlies van arbeids plaatsen

In het geval van grote werken wil I&M(V&W) en RWS dat je moet
aantonen of je werken gemaakt hebt van 200 miljoen

In Nederland (Groningen/Drenthe/Friesland/Overijssel) komen nooit
werken van 200 miljoen voor.

Dus alle plaatselijke/regionale aannemers worden direct uitgesloten.!

Het werk N 33 Assen-Gieten-Veendam-Zuidbroek ( Iater door naar de
Eemshaven) is voor Noord Nederland het grootste project

dat er over L L 12 a 2 jaar zit aan te komen.

Op de Zuidelijke ringweg van Groningen 700 miljoen na het 2 e
grootste project.

Ik vraag jullie om een personlijk onderhoud r

Ik vraag jullie om de N 33 in I delen te hakken.

Het gevolg zal zijn, dat enkele delen kunnen direct met de uiWoering
gestaft worden.

Wij hebben in Noord/Oost Nederland werk nodig en de mogelijkheid
tot betere toekomst voor deze regio.

Ik ben het oud ex TA (technische advieslid) N 33 benoemd door de
gedeputeerden Rob Bats (WD Drenthe en Henk Bleeker

CDA nu staatssecretaris landbouw)

Ik hoop m'n 41 ste jaar in de beton-spoor-grond-weg-en waterbouw
te mogen werken.

Ik heb aan vele grote projecten mogen deelnemen (leidinggevend)

M eerdere Dij kverzwa ri nen Betuwe I zeedijk G ron i n gen / M a rkermeer.
Verdubbeling spoorwegtunnel Schiphol
HSL 4 Drechtse Steden (Zwijndrecht-Breda)

file://C:\Users\ellie\AppData\Local\TempU(Pgrpwise\4E4CF910DrentheProvincie100... 22-8-2011
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HSL 1 Hollandse Meren + A 4 (Hoofddorp-tot booftunnel Groene haft)
A44lAL2lA2OlA2

Ik heb zelf een betonwaren fabriek gehad te Winschoten en vecht voor
de regio voor behoud van werk gelegenheid en toekomst.

Jullie geven RWS een te grootte vrijheid.

Gevolg dat alle werken minimaal 30 o/o overschreden worden'

Schiphol tunnel 700 milj uiteindel¡ik 1'3 miljard
HSL 4 raming 1,7 miljard uiteindel¡ik 2.3 miljard (16'6 km
spoorbaan)

Mijn verwachting N 33 geen 193 miljoen maar 250 miljoen(inclusief
klaverblad Zuidbroek)

RWS moet flexibeler worden met z'n regeltjes ! Zo niet dan lopen alle
werken over de scheef.

Ik wacht op jullie uitnodiging.

Afz. Pieter C.J.Muijzeft

From : Ch,Aptroot@tweedekamer, n I

To : pietercj2009@hotmail,com
CC: r,leegtã@Meedekamer,nl; J.Sn¡-der@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl;

t.ponieeótweedekamer.nl; i.dcaluwe@tweedekamer.nl; secretariaat.Aptroot@tweedekamer.nl

file://C:\Users\jellie\AppData\Local\TempD(Pgrpwise\4E4CF9lODrentheProvincie100... 22-8-2071
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EftraI \ilegencongres 2009

t¡L

ñel Okura Amsterdam F. Bolshaat 333 lO72 LH Amsterdam Tel: 020 - 6 787 lll

¡qmrrÈidedands Instituut voor de Bouw (NIB) e,lr Cobouw

"_qá Ê: ^Tmcy Kager Congresadvisew tel. 040 -297 27 74 n.kager@bouw-instituut.nl
rrrw.wegencongres.nl

,ìàÊf-FÉmeest rctuele overzichtv¡n nieuwe projecten voor rveg en spoor!

@uw:'í'#pjecten; aanpak en gevolgen
.-frælGSen DBFM met o.a. A6lA9, A4 MD, N33

spoorryegen
l¡ffiirn Financien over nieuwe infrafonds
+*khwcombinaties en toezicht
P&i¡s met: projecten, regionale en lokale

, t*re-*me,lr e ontwikkel ingen
Jn ¡Ees qær nieuwe mmltbenadering!

www.wegencongres.nl

,¡rm hþfrçv.cobouw.nl

;Ê*
.x¡*.
'r€Fæ.

4"1'^
Jt-lt^

¿*¡r*ffirw,n1/agendalprint?r¡¡l=/conterrlagenda]2N9l09Nationaal.Wegencon...2.9.2009
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AKIAilAFIFç¡_fiffi(.;it Ðlr-FL i ï li.ilrí [ l ri[-]TlrdË"f åfn DÐfåffiï] mäf# L],tri"HÍf
B door HARRV VA]I! ELDER

IIMSTERDAÞtr - De { infr:¿r.;Lr.r ,ri.+je.:-
ten veel rneer in kleirre irr:okl¡,ir¡¡ r'ìl¡.lsi¡-
dcn. Dat t'ergroot nam {ìp ervÊ,i.l, rl":n¡lrie
s¡relerscntlemogelijhir'>idt!rrtrni;ldelgi-.oir:li"u1,:l.l:-,,;,i.i,, ii:r!ir :-
,mers o<¡lE rnee kulrrrcrr tlingen. [.]uf z<:gt d!.r'c, ,;,r¡'' ,rí,.,r : lt',rrri::
sen va n ad-r'rcsbrr rca i¡ Struhf uriorr.

'l'elnissen, voormalig di lec-
tettr vârì ingenieux;bureau
Orarrjervoud en bij bouwreus
i3AM, vindt d¡¡L cie rnarkt o¡r
slot clreigt ir.. r:LÌ<en. i)e markt
voo¡' infi'astluctuul is de laal-
ste jaren sterìr in be¡r'egrng.
SieecLs: r'riiiL't \^/egen, Lunn eÌs
cn sl¡o,r¡iijrten woì:den iir één

coittt'¡rc'i t-liI;¡r,.1,:,.,t r: :t¿,r' l-t<:1, br
clr:! j fs lerzt:i-1. ì'r ì (.'î ll r ngel l-. o rt r'; i

ee¡t li'rrra alletri'r ¡na:,lr 3en u/eg
,Jf s;rt.x.¡t'li. r ', Legclwor-rr'ciia
il'or Ci rlt: e¿', ¡lrS, de Ir iiancie.
^ing : lr het clrdrlrhrlud rcgel
matì.q in één o velei+l kcmst ge
,,:rj . '',i r.rC,L-þci_ lr,,.lLc¡ri-. d¿rt ll0foi
'{l'::,i' cltlUt'r, \Ã,(rr''ll .i,¡or (¡e
r¡vr:r'bcici ie,rlc:' jrrviu:tüi..rl celr
vttstc. velgoedi r r¡i beta:rid.

ljeze vo¡nr vu¡l a¿rni.reste-
dingn roet bedrijvr:n plikkeJen
zichze.lf l.e ov ertre lfen in crea-
tiliteit, flnanciën ein aanpak.
Ma* dt¡or dc en<¡rme schaal
van rle projccten
doen ìTreestal
slechts vier, maxi-
maal .,ijf, combina-
ties mee. En dat
zijn ctan ook nog
eens sfeeds dezelf-
de. D,-' markt tijkt
daardoor slechts
door een handjevol
spelers te ryorden
gedornineerd, zegt
Teunissen (41).

Hij pleit clr daar-
om voor dat ook
buiterrlandse partij en wo¡den
aangezocht en dat ook combi-
naties van l.leinere spelers -
,,waar heel veel expertise zit" -
kunnen meedingen.

De lopende projecten zijn
deA15 bij de Maawlakte en de
.A'12 h¡ssen Ut¡echt en Vee-
nendaal. De eerste aanbestÈ
dingbetreft € 1,5 à2 miljard en
detweedezo rondde€,$0 mil-
joen. Teunissen vindt die be-
dragen te groot en zou liever
€ 50 à € 100 miljoen zien.

Weliswaa¡ zal in de genoem-
de projecten niet meergeknipt
kunnen wo¡den, maar Teunis-
sen hoopt dat de overheid dat

,j:

. St¡ukturíon-dî¡ecteur RenéTeunissen (inzet) wil ook buitenlandse parti¡en en
combinaties van kleinere spelerc laten medingen. Foro: RoNALD BAKKEF

wel zal doen bij
bijvoorbeeld de
verbinding tus-
sen AÌmere en
Amsterdam.
Meer speìers in
de markt ver-
groot volgens
hem de creativi-

teit en de scherpte van de spe-
lers. Ook kan dan buitenlands
kapitaal worden aangeboord.

Zell wil hij doþaag helpen
met de bundeling van middel-
grote aannemers of het aan-
trekken van buitenlandse par-
tijen. Voor de Nederlandse en
Belgische markt is hij dåsr-
voor een exclu.sieve samen-
werking ae4gegaån met het
Engelse ril¡SP, één van de
grooLste mondiaal opererende
ingenieurs- en adviesbureaus
op dit gebied.

Teunissen is eengroot voor-
stander van het intqraal aan-
besteden, omdat alle partijen

er volgens hem bij te winnen
hebben. . De beleggers weten,
als de bedrijven de risico's we.
ten uit te sluiten, zeker dat ze
hun geld krijgen omdat de
overheid betaalt. En de bouw-
bedrijven urorden alerter en
scherper.

Teunissen is er zeker van
dat de kwali-

toogt detopmarr. Voþens Teu-
nissen moet er veel meerwerk
komen. ,,Nu gaat het met enor-
me pieken en dalen. Als er een
enorm project is pieken de be-
drÍjven, maar daarna is het
weer een tijd stil."

De bouwbedrijven kunnen
zo geen e>çertise opbouwen,

meent Teunis-
teit van de
projecten
omhooggaåt,
omdâtaanne-

'De overheid
kan tot 20%

sen. ,,Boven-
dien zijn de aan-
bestedingen
duu¡. Je bent zo

z i.:å,iï:_- besparen' þå Ëffi,. i.!;
is veel geld, als

je een paar keer naast een pro.
j"$#t'nh" 

immense infra-
als de weg niet beschikbaar È,
is bijvoorbeeld eengoede prik-
kel.

,,Als je een mafus inbouwt drijvenaantrekkelijkertema-
bij het niet beschikbaar zijn ken, vindt Teunissen. ,,Neder-
van de w(U, dan zal die wq landisdanzekernietteklein,
niet langçsloten zijn", zo be er isgenoegwerk."
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)oo:-lohcn de ve¿i

urDnrrx Rijkswater-
lra;¡t mâg ach¡er de scher-
nclr Seen veto urLsPrl:-
(en over de aanleg van
:en autorndweg tursen.
/,r¡idbroek en Assen. fi.en

regwaílr 120 kilometer
)er uur kan worden gere'
len en die is voorzien van
¿luchtsf roken.

Ìovincialc $t¡rteE v¡llt Crrunin-
¡m willen de mrryeliikheid,
zln (.e.n ,rrrlornelwegmer alles
!r op cn cr¡¡an trfiiúccl o¡1¡¡-
rrcht zien. De fr¿cties zijn ¡9e i

rrikkeld drnr de Pekel¿ler
tcg- cn natcrbouwkuotl¡t'
rier. Mui_jzef. die ber,vr:ert d¡rr
'r r¡oor he¡z¡llile geld e.'o ar>
osnelwtg rntlt vluchtsc¡okta .

:an komen.

^tenif 
tiid hemen Rijksr,rã-

crstaat intern op hct oc¡r- .

pronkelijke plan- Her wil de
nlirick hor¡dan ean het al¡¡r-

spokc'n trajcct rDct vicr ¡iiba-
nËn. w.¡¡¡r eel maximum snel- |

lrcid qeldt r'¡n bond¡r<l kik> i

nÌ(tcf ¡ìcr urU. \¡gþcns Rtjk-*
rv¿tcrst:l:rl iç her f¡nancieel
rrnmrrgelijli om een arno¡n¡l-
\¡'efl mst ook urg vlucbtst.ro
ken'te beko¡tigen v.rn de mÀti i

m¡¡l trinnen tr'halen 152 mil-
Krcß f'üfo.

Het heeñ inmiddels een br¡'
rcarr g<'rraagrl een rrlca re ont
rÈ'ctpcn cn te kijlicn n¿¿r¡ dc
milieueflectsl. frrovinri¡le
sra¡en rindr.rì d;¡t drlzr. ôlt

d¡¡cl¡t üro('( wt¡r¡lcn ucr-
ruimcl De Soci¡listicche Parrii
{.SPi gaåt hcr vprsr- /.ij r,rìl clat
ctl t¡n¡tl¡.nukcli ik trurc:r tr hccl
s¡rcifiek onder¿oekt of er
voor hcrzrlfile geld niet,0n¡.-h
et'u vulledigt' a utosnetwcg kao
s,orden aangelegd"

Volgens Mrriizrn. <lie deel
uitro¡ukt r¡Jå !ìen adnesgnrcp
N33. komt het Noc¡rden met
ee¡ slÍmme aanhestecling en
ccrr cffc'cticl'on(wcrp €Èo ht'¡tt
eincl De .rlgelopen mu¡nde¡
rrok hlj de .l:¡n¡l¡..hr vrn rlo

Trvccdc K;rmcr r'n nlinistu¡ Gl-
ntiel [,urlings. Zi houdrn de
, rnrwi kkclingr.ß n¡trttlrt-rr.nd
rn de galcn.

"Alr ¡e nu een wrkecrd bê
shrir neemr. is cr rrraks gcert
!f cg tcn¡g ¡Drcf ", zcgl \ tD+ta-
tenlid Henri l(n¡irhof. 'Er lijkr
een fnrrnele blokkacle re lig-
grn va¡l Riilsw¿tcrsratt. Dàt
k¿n nia de bedælùrg ¿ijn-' GÈ
<le¡rureerde Henk ßþker rmr-
kent dc bkrkkade. De mcnscl
van Rij!.swa¡srstn¡t ziin alr
wls in rrn7.c handen'

Dc ncnrddijl¡e ovcdrcde¡
steken 5O níljoen in de N33.'tlts pildien rçe her nir.t als
RijlG\,Hterstaât bcpaak r¡? t r_'f
geberrt. Mail¡ we nroeten wel
n rrhrer z.ij n. ÞVe gaan vrror ¡en
m¿xi¡¡r¿¡l vr'rteenlorodi¡,c
oplmsing. En die zoehen rve
rot <rp de hrxlem uir"- akftn rle
Bhkr'f, vrx[:¡ittcr I'rn rlc" i tnu p
groep N3:1.

lllooie rvnorde¡. maer Sp-
tiacticvo<¡rzft tc r Kr.es' Swager-
män eñ lluijzen r-inden dat
ßleker een vemriming van tlr'

o¡xlracht zwaÍûpw¡t rroet
:ætten, vmtzie¡ ran zijn kraÞ
t('1. Znlang ('r nog wordl
gestudecrd op dc vcrdul¡Ðc-
ling r¡¿n dË N33. lijlit hel hen
l¡erer dat de lccc¡nsm¡r'rie rnn
de fotondc Gicreu r,r'onlr uitge-
stelô

Hak!? is zicb hierrlan lp
wtrit 'tãcbimÊrl.alpÇd
dat als s ool ma¡¡ éfu er¡o
atrrr d€ belkr¡ordt gËgmft" K
alr politÞI €eE Fort pÞ
blcrm bcübm-.{k Ríjk**aur
sraat rJ.![t detffilfi. hrÚtx¡ we

I tEGrOìAt l BtlDttcf

D. YÊr\ùbüdde tl33 moct in
2û10 rtto¡den ¡ryúccter¿ De
opl€{Æft9 B in ãn4. Her nlt legr
90 mlfiocn optúel, dc rÊgúo
bctå.lt 50 m[þGlr C,czodn
uordt n¡¡r tl¡r¡r¡clðh b¡oancn
Yoor dr rertercrdc 12 mifoen
€lrfo-

cttr giprûblcæ. ìÉÈ zfin nr¡
hOOdeS¡tg DrlHr ,*ç¿å¡r_¡fudltürsrcñlrr#æ
slrpTr."

D*f DAGBIAD VAN tltT NOORDTN vrlpag t8 2008

n¡et frustreren
Provinciale staten eisen ondezoek naar aanleg volledige autosnelweg

I

, \n^\^-/ 9
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"lr- Îr'f "À^
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Date: Tue, 16 Aug 20LL t4:43:04 +0200
Subject: RE: Vaste kamer commissie I&M betreft verdubbeling N 33 Assen-Zuidbroek

Geachte heer Muijzert,

Dank voor uw mail.
lk waardeer het zeer dat u ons wilt informeren.
ln het algemeen ben ik voorstander van het aanbesteden in kleine delen, zoals u voorstelt.
Dan kunnen veel meer bedrijven meedingen en dat kan inderdaad voor de kosten en de oplevering gunstig
uitpakken.

lk wil echter nu niet specifiek over de N 33 met u spreken, het past een Kamerlid niet lopende de
aanbesteding zich er mee te bemoeien.
Het lijkt mij ook voor u niet goed, nadat u er eerder bij betrokken was.

lk zou het zeer waarderen indien u nog iets uitgebreider uw mening over aanbesteden op papier wilt zetten,
waarna wij er eventueel over kunnen praten.
Bent u bereid uw aanbestedingsaanbevelingen op papier te zetten, ik hoor dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Gharlie Aptroot
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
www. charl iea ptroot. nl

Er zijn regelmatig wijzigíngen in de agenda van de Tweede Kamer. Daarom rs heú sorns
noodzakelíjk dat gemaakte afspraken moeten worden gewijzigd. Het komt voor dat dit ook op zeer
korte termijn moet geschieden. Onder dit voorbehaud worden de afspraken opgenomen ín mijn
agenda.

Van : pieter m u ijzet [ma i lto : pietercj2O09@ hotma i l.com]
Verzonden: maandag 15 augustus 2011 11:35
Aan: Ponjee T.; Leegte R,; Aptroot C.B.; Snijder-Hazelhoff J.F.; Huizing M.
Onderwerp: RE: Vaste kamer commissie I&M betreft verdubbeling N 33 Assen-ZuÍdbroek

Geachte WD leden,

Il ben vanaf het begin startend in 2O04 betrokken bij de ontwikkeling van de
verbreding /verdubbeling van de N 33 Assen-Zuidbroek > Eemshaven .

Ik heb vanaf het eerste moment met WD Pieter Hofstra en de gedeputeerden Rob Bats(WD)
en Henk Bleeker CDA (nu staatsecretaris)

en benoemd door laatste 2 in de TA technische advies commissie voor de N 33

Ik heb vanuit mijn hoedanigheid en vakkennis in 4O jaar wegenbouw opgedaan gekeken hoe
het goedkoper en beter kan.

Er zijn op dit moment 45 a 50 o/o vân mijn voorstellen overgenomen.

Ik hoor deze regering (ben zelf WDer) maar steeds roepen er moet bezuinigd worden.

Waarom kijken jullie niet naar de wegenbouw projecten(voorstellen) van RWS ?

Het grote probleem zowel in de Tweede Kamer als in de Staten is dat jullie geen Civiele
achtergrond hebben.

Zoals Pieter Hofstra civiel TU Delft zei samen met ex Tweede Kamerlid Rikus Jager (CDA) we
zeggen overal ja tegen en accepteren en achteraf

file://C:\Users\jellie\AppData\Local\Ternp\XPgrpwise\4E4CF910DrentheProvincie100... 22-8-2011



pagina 6van9

bl¡j¡d er geld te ko¡t te zijn en moeten we wel toegeven.

Ik draag bij de N 33 heel veel voorstellen voor.

Henk Bleeker zei wanneer we nu na 6 jaar nog steeds niet luisteren naar dhr MuijzeÉ dan

kunnen we met z'n allen oPstaPPen.

Het grote probleem zit bij de politiek t.o.v. RWS !

Jullie geven RWS de vrije hand.

Ik geef aan waar nu de knelpunten nog liggen.

Volg m'n voorstellen en we kunnen beginnen en komen gegaranteerd goed uit.

Heb zelf het stuk N33 Appingedam-Spijk gedaan als hoedanigheid van uiWoerder KWS en

opzichter v.d.Wal Prov.Groningen(PWS)

1. geen DBFM contract met 1 aannemer

2. het beste is beide Provincies de weg te laten maken

3. Het aanbesteden in 8 delen veel koedkoper en beter voor de regionale werkgelegenheid
(werkloosheid)

4. de werktijd gaat van 4 a 5 jaar terug naar 2 a 2,5 iaar

S.direct kunnen stalten met het project op die delen waar geen geschilpunten bestaan.

6. RWS wil niet eerder staÉen dan dat het gehele project in voorbereiding klaar is en dat kan

nog wel 5 a 10 jaar duren.

Ik wil jullie als onafhankelijk persoon graag voorl¡chten . Geef me 1 a

1r5 uur om jullie goed in te lichten en nod¡g me u¡t

naar de commissie te komen.

Afwachtend : Pieter C.J.Muijzett, Parklaaî7 ,9665 HB, Oude Pekela

tel : 0597 67 29 69
zak tel. 06-44 69 16 58

mail : pieterci2O09@hotmail.com

Va n : pieter m u ijzert fma ilto : pietercj2OO9@ hotma il.com]

Verzonden: zondag 14 augustus 2011 18:05
Aan: Leegte R,

Onderwãrp: FW: Vaste kamer commissie I&M betreft verdubbeling N 33 Assen-Zuidbroek

Geachte vaste Tweede Kamer comm¡ss¡e I&M (oude V&W).

Ik heb u juist voor de vakantie 16 juni 2OLL benaderd en van enkele
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kanten vanu¡t de Tweede Kamer paft¡jen is gevraagd

om vlak voor het nieuwe seizoen opnieuw jullie te helpen herinneren
waar het omgaat.

De N 33 gaat 193 miljoen kosten waar nog bijkomt kosten van
geluidschermen/bossen die niet mee gerekend zijn.

Van deze 193 mil. is 55 olo ten koste voor het rijk

Van deze 193 mil. is 45 olo voor de 2 betreffende Provincies en regio
en gemeenten.

Van deze 45 o/o= 86t85 mil. is 7O o/o voor Groningen is 601795 mil
en 261055 mil voor Drenthe

Nu heeft RWS een voorstel liggen waar ze beginnen bij Assen en te
weinig geld hebben om aan het eind voor een klaverblad

te Zuidbroek om te kunnen aanleggen.

Ze willen van de Provincie Groningen alsnogL6-23 miljoen extra op te
Iaten draaien.

RWS verspeelt zoveel geld onderweg dat dit extra geld niet nodig is.

Er kan 35-48 miljoen bespaard worden, zodat dit klaverblad binnen
de begroting gemaakt kan worden.

RWS moet afzien van het zogenaamde
van tafel.

DBFMcontract ditmoet

De weg moet in 8 delen worden aanbesteed en niet in lx aan EEN
aannemer.

Dit project is voor Noord/Oost Nederland het grootste werk.

Ik denk aan de werk gelegenheid hier ter plaatse en in 8 delen is de
weg in 2 U2jaar klaar en anders in 4 a 5 jaar !

RWS wil nu niet eerder beginnen dan alvorens het gehele werk qua
voor bereiding gereed is.

Ik wil jullie als commissie inlichten/toelichten hoe het wel kan.

Ik ben door Henk Bleeker als Technisch Advies commissielid benoemd
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voor de N 33

Ben daar u¡t gestapt, daar ik niet in het openbaar mocht spreken.Met
andere woorden mond dood gemaakt werd, door Henk

Bleeker .

Jullie willen besparen en er moet bespaard worden !

Waarom laten jullie RWS in Nederland toch steeds hun vrije gang
gaan ???????????????

Zoals Rikus Jager(ex Tweede Kamerl¡d CDArnu burgemeester van het
Drentsche Westerveld)) het 2 week geleden nog tegen mij

zei = 
piet ze zouden jouw als onafhankelijk persoon voor de vaste

commissie I&M voor dit sooft projecten moeten gebruiken.

Dan wordt er veel geld besPaard.

Nu zit ik vanaf 10 juni werkloos thuis.

Ik mis al I weken 5O o/o van mijn salaris.

Ik doe mijn best voor jullie allen geld te besparen en wordt bestraft
dat ik niet aan het werk kan.

Ik vermoed op de zwaÊe lijst van de grote 6 aannemers te
staan !!!!!!!!!!!!!!!

Het gaat zover dat ik failliet ga. Gestraft worden om te waken voor
gemeenschapsgeld.

Afwachtend Pieter C.J.Muijzelt (ex T.A. lid N 33)

Parklaan 7 | 9665 HB ,Oude Pekela (Gr.)
Informati. ,r1t de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het
-Iaatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen

en een rondgang door de geschiedenis van de staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Disclaimer

Indien u d.e link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-
31822II. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer'nf

If you are unabfe to access the link, please dial +31 10 3L822IL.
Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and

www. houseofrePresentatives . nI
Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het
laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen

en een rondgang door de geschiedenis van de staten-Generaal.
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