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Onderwerp: Voortgang verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek

Geachte voorzitter/leden,

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure heeft rijkswaterstaat het werk van de
verdubbeling op 1 oktober 2012(conlract close) gegund aan Poort van Noord. Dit
consortium bestaat uit BAM PPP en PGGM.

U hebt aangegeven geinformeerd te willen worden over de voortgang van het project

Vanuit de projectorganisatie N33 wordt maandelijks een nieuwsbrief verzonden, ook
naar de leden van de staten. Daarnaast werd op 14 november 2012 mofie 2012-20
vastgesteld. De beantwoording van de motie is in deze brief meegenomen.

Voortgang werkzaamheden verdubbeling N33
Poort van Noord is in maart van dit jaar gestart met de bouwwerkzaamheden voor de
verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Om de hinder voor weggebrui-
kers zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden óp de weg in een be-
perkt aantal weekenden uitgevoerd.

De werkzaamheden tijdens de weekendafsluitingen tot mei van dit jaar bestonden uit
het plaatsen van geleiderail en damwandschermen, het aanleggen van faunaduikers,
asfalteren en het aanleggen van pechhavens. Op werkdagen was en blijft overdag de
N33 volledig bereikbaar.

Het traject van de N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt in drie fasen gerealiseerd. ln

de eerste fase wordt de nieuwe rijbaan naast de bestaande rijbaan gebouwd en wor-
den viaducten verbreed en toe- en afritten aangepast. Het verkeer blijft in deze fase
op de huidige N33 rijden.
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ln fase twee maakt het verkeer gebruik van de nieuwe rijbaan en wordt de bestaande
rijbaan verbouwd en worden de viaducten aangepast. De op- en afritten van de N33
blijven bereikbaar voor het verkeer.
ln de laatste fase zijn de2x2 rijstroken gereed en wordt de omgeving in gericht. Met
deze aanpak is de weg eind 2014 gereed voor gebruik.

Tussen Assen en het verkeersplein Gieten ligt de zandstrook voor de tweede baan al
geruime tijd klaar. Het deel tussen Assen en de Hunzepassage bij Gieterveen wordt
dan ook al eerder verdubbeld opengesteld. Poort van Noord venrvacht het totale werk
zes maanden eerder te kunnen opleveren. De harde deadline voor oplevering van de
weg is 31 maart 2015.

Poort van Noord werkt volgens hun planning gelijktijdig aan het gehele nieuwe tracé,
inclusief de kunstwerken, van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. ln bijlage 1 is een
foto-impressie van de werkzaamheden opgenomen.

Motie 2012-20
Op 14 november 2012is door uw staten een motie aangenomen over het verwachte
aanbestedingsvoordeel van de verdubbeling N33. Naast een mondelinge terugkoppe-
ling door gedeputeerde Brink, wordt ook een schriftelijke uitwerking van de motie op
prijs gesteld. ln overleg met de voorzitter van de commissie Omgevingsbeleid wordt
de beantwoording van motie 2012-20 in deze brief meegenomen.

ln de motie wordt het college van gedeputeerde staten opgedragen:
o ln overleg treden met rijkswaterstaat, de uitvoerende aannemer, de provincie

Groningen en de deelnemende gemeenten om voorstellen uit te werken om be-
sparingen binnen het ontwerp en tijdens de uitvoering, te herinvesteren in verbe-
teringen op het gebied van milieu (geluid), landschap (inpassing) of anderszins in
en om de verdubbelde aanleg van de N33, binnen de grenzen van de contractue-
le mogelijkheden;

. Bij de definitieve afrekening van de verdubbeling het dan resterende Drentse
deel van het aanbestedingsvoordeel te laten terugvloeien naar de algemene re-
SETVE;

. Bij het Rijk er op aan te dringen het rijksdeel niet terug te laten vloeien naar het
Rijk.

De bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten, vertegenwoordigd in het
Platform N33 hebben periodiek overleg met rijkswaterstaat over de verdubbeling van
de N33. ln de laatste vergadering van het platform d.d. 18 april 2013 zijn onder meer
de consequenties van een nieuw, landschappelijk ingepast ontwerp van de fly-over bij
Assen-zuid besproken. ln deze vergadering is besloten, naast de natte verbinding,
ook een extra droge verbinding aan te leggen onder de N33 tussen het Witterveld en
Assen-zuid.

Tijdens de uitvoering wordt bilateraal in diverse overleggen met rijkswaterstaat en
Poort van Noord continu gewerkt aan (kleine) verbeteringen in het ontwerp. De pro-
vincie heeft op bestuurlijk niveau meerdere malen een intermediaire rol vervuld om
binnen het contract tot oplossingen te komen. Voorbeelden hiervan zijn de hoogtelig-
ging van de N33 ter hoogte van de Burgemeester Albrechttunnel bij Gieten (geluids-
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problematiek), de voorgenomen kap van de houtsingel langs de N33 ter hoogte van
camping Zwanemeer bij Gieten en de problematiek bij Rolde.

Ten aanzien van de problematiek bij Rolde het volgende. Na overleg met alle betrok-
kenen heeft rijkswaterstaat aangeboden de strook tussen de N33 en het dorp Rolde
als natuurcompensatie N33 landschappelijk in te richten in afstemming met de wen-
sen van de gemeente Aa en Hunze.
De plannen voor een landschappelijke inrichting van de gemeente zijn voorgelegd aan
Dorpsbelangen Rolde. Dorpsbelangen Rolde heeft aangegeven verdergaande ge-
luidsmaatregelen (schermen/grondwallen) te willen. De effecten van dit type maatre-
gelen zijn door de gemeente Aa en Hunze onderzocht. lndien de gemeente Aa en
Hunze aan de randvoorwaarden voor uitvoering kan voldoen, worden na de zomer
aan de bewoners van het dorp Rolde drie varianten voorgelegd:
o ln stand houden huidige situatie
¡ Landschappelijkeinrichtingcreëren
. Plaatsenvangrondwallen/schermen

De kostenraming van de N33 bedraagt ruim € 200 miljoen. Bij de financial close van
het contract werd duidelijk dat er een aanbestedingsvoordeel is te verwachten. De
eventuele financiële meevallers worden volgens een van te voren afgesproken ver-
deelsleutel terugbetaald aan alle financiële partners. Bij oplevering van het contract in
2015 is er volledig zicht op de financiën. Na afronding van het project gaat het drentse
deel van het aanbestedingsvoordeel terug naar de algemene reserves.

ln uitvoering van de motie heeft gedeputeerde Brink tijdens het bestuurlijk overleg
over het Meerjarenprogramma lnfrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) d.d.
15 november 2012 er bij de minister van l&M op aangedrongen het rijksdeel van het
aanbestedingsvoordeel in Noord-Nederland te investeren. De minister heeft hierover
geen toezeggingen gedaan. Ook heeft zij geen toezeggingen gedaan voor een door
de provincie Groningen gevraagde cofinanciering van het noordelijk deel van de N33
tussen Zuidbroek en Appingedam. De minister heeft aangegeven dat het ministerie
van l&M de komende jaren een grote bezuinigingsopgave moet realiseren.

lk hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben
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Bijlage 1.

Foto-impressie werkzaamheden N33: maart - mei 2013




