
N 33  verdubbeling  Assen-Gieten-Veendam - Zuidbroek ( > Eemshaven/Delfzijl) 

  

Geachte  Drenthse/Groningse Statenleden en  Tweede Kamerleden 
, 
  

Ik ben tot opheden  nog steeds niet uit genodigd  door RWS te Leeuwarden. 

  
Het ministerie  pusht om weer in gesprek te komen maar RWS weigert. 

  
Ik heb deze week  verscheide gesprekken gehad betreft de  N 33. 

  
Zowel  met aannemers als Statenleden. 

  
Ik heb  de volledige zienswijze (bezwaarschriften) die er liggen laten zien. 

  

Van  beide partijen  kwam de vraag ! 
  

Dhr. Muijzert hoe hoog schat U in dat indien  het voorstel van U wordt overgenomen hoeveel 
mensen zullen het intrekken. 

  
Ik heb naar aanleiding van de uitspraak van de voorzitter van de Technische Advies commissie N 

33     !     Dat zal 90 % zijn. 

  
Men vroeg   wat zijn die 10 %.        Ik  heb die zienswijzen/bezwaren laten zien. 

  
Met de vraag   zijn er stukken waar het werk (mits in delen opgesplitst)  dierct kunnen 

beginnen ?           
  

Antwoord  Ja ! 
  

Er zijn op dit moment 9 aannemers uitgenodigd , die  een       ,, Risico analyse "   moeten 

schrijven. 
  

We zijn geen wegenbouwers meer  maar we moeten   Neerlandici worden !    Wie schrijft er het 
bete verhaal. 

  
Waar zijn  we in godsnaam mee bezig. ! 

  

De gehele noordelijke wegenbouw is uitgesloten !!!!!!!!!!!!!!!! 
  

We gaan de ,,Blauwe Stad "  te Winschoten achterna ! 
  

Een westelijk bedrijf  Van Oord  Werkendam , die alle machines + al zn personeel +  
slaapcontainers units mee neemt   en daar hebben maar 2  

  
noordelingen gewerkt. 

Van:    pieter muijzert <pietercj2009@hotmail.com>
Aan:    <statengriffie@provinciegroningen.nl>, <statengriffie@drenthe.nl>, <grif...
Datum:    30-9-2011 12:22
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Waar blijft de noordelijke werk gelegenheid ?????????????? 
  

  

Deel dit werk in  6 a 8   stukken  

  
Openbare aanbesteding  en  geen persoonlijke onderonsjes  en op persoonlijke titel   keuzes 

maken door enkele personen ! 
  

Bijgaand heb ik  3 attachments ! 
  

1+2   zijn de conclusie  van het ingenieursbureau die voor RWS  het werk tekende  en het stuk 

geschreven heeft. 
  

RWS is opdrachtgever en dit ingenieurs bureau heeft het stuk naar RWS toe moeten schrijven 
  

Attachment 3. 
  

Dit is onafhankelijk !  Deze commissie heeft aangegeven  dat er aanpassingen moeten 

geschieden die een vlottere doorgang moeten teweeg brengen 
  

en er meer rekening met omliggenden gehouden moet worden. 
  

Met andere woorden  ze geven toe dat het ,, plan Muijzert "  daar beter op inspeelt. 
  

  

Vaste Commissies voor Infra en Milieu    van de Tweede Kamer  en  der 
Provinciale Staten. 
  

  

Commissie leden laten we bij elkaar komen  en ik heb  3 uur nodig om 
jullie haarfijn uit te leggen hetgeen er de afgelopen 6 jaar 
  

zich heeft afgespeeld. 
  
  

RWS  is aan z'n 8ste of 9e projectleider toe die ook de Emshavenmond 
moet doen en uit Eindhoven zou komen ? 
  

  

Waar de problemen liggen . 
  

Waar gewijzigd kan worden. 
  

Waar bespaard kan worden. 
  

Waar geen  mensen en bedrijven hoeven te worden uitgekocht. 
  

Waar mensen fair behandeld worden !  
  

  

Afzender : Ex   Technisch Advieslid   N 33   verdubbeling   benoemd 

door  ex gedeputeerde /nu staats secretaris Henk Bleeker
 
Pieter C.J.Muijzert , Parklaan 7 , 9665 HB , Oude Pekela.  
 

pagina 2 van 3

4-10-2011



,/,a7Vr*/ * ,/Ø*ot*¿ f e'tu1L,¡,tt>/)

t

"f7 r,br*L/ flwrS

-l I t 4un

,w

î

wordt daawan afgeweken. Zo is tussen het verkeersplein Gieten en de voet van de
Hondsrug sprake van een verdiepte aanleg waarbij de obstakelwije zones niet
kunnen worden geraliseerd.

Verkeersveiligheid
Een autosnelweg 2x2lost de problemen met betrekking tot verkeersveiligheid en
doorstroming goed op. Net als bij een autoweg2x2vervalt het risico op irontale
botsingen bÜ inhaalbewegingen en overcorrecties. De aanwezigheid ván
vluchtstroken biedt voor defecte voertuigen overal een uitwijkmogelijkheid en voor
hulpdiensten een goede bereikbaarheid. er-aæwezigheidvævltu*.rtstrolcepis
vanuit hd-oogrunt van verkeerweilidnsid GB, vâr de belangrijke ægrrnrenten a&Er
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Kosten
Bij de variant Muijzert is geen genorrneerde kostenraming geleverd en deze kan ook

niet worden afþeleid uit de voorstellen. De mate van detail en de veelheid van de

afwijkingen maken een kostenraming op vergelijkbaar globaal niveau met de

bandbreedtes uit deze Voorkeursnota niet goed mogelijk. De alternatieven in deze

Voorkeursnota zijn nog globaal. Het planproces leidt pas na consultatie van

betrokken partij en (provincies, gemeentebesturen' waterschappen'

belangengroeperingen en bewoners) tot een vergelijkbaat detailniveau. V/anneer in

het OTB/MER proces alsnog zou worden gekozen voor een uitwerking als

autosnelweg, dan zou de gedetailleerde uitwerking van de '

dat moment in het planproces nader op stellingnames met betrekkingtot een

vergelfkíng van kosten kunnen worden onderzocht-

v1,



Project 1850 - Afgeronde adviezen - Advisering - Comrnissie voor de milieueffectr... pagina I van 2

Commissie voor de milieueffectrapportage
Afgeronde adviezen

t 8 5 o. Verdubbeling Ng g Assen -Veendam-Zuidbroek

Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincies Gro¡ingen en Drenthe willen de
autoweg N33 Assen-Veendam-Zuidbroek verdubbelen tot een autoweg met 2
rijstroken in beide richtingen (2x2) met als doel de verkeersveiligheid en
bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-2006 Datum kennisgeving startnotitie

7-2-2OO7 Datum verzoek te adviseren

2-2-2OO7 Richtlijnenadvies uitgebracht

28- 5-2OO7 Richtl ij ne n vastgesteld

Advies voor richtlijnen

Toetsing
25-L-2OLL Datum verzoek te adviseren

9-2-2017 Datum kennisgeving MER

19-4-201 1 Toetsingadvies uitgebracht

Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
Als hoofdpunten voor het MER merkt de Commissie aan:

. de onderbouwing van de keuze voor een 2x2 autoweg (100 km/h)ten opzichte van
alternatieven (een geoptimaliseerde 2x1 weg en een autosnelweg 2x2 met vluchtstroken
(120 km/h)) .

. de beschrijving van de gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de daaruit volgende effecten
voor
. de geluidbelasting
. de luchtkwaliteit
. de landschappelijke inpassing van de weg, met name in het het Drentsche Aa-gebied.

Toetsing van het MER

Het MER bevat volgens de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming. Het MER en

de achtergrondrapportages zijn zeer uitgebreid en geven een goede onderbouwing van de

effectbeoordeling. Ook wordt ruim aandacht besteed aan mogelijkheden om negatieve effecten
te voorkomen of beperken danwel positieve effecten te bereiken.

De "keuzenota" geeft voldoende informatie voor de tussentijdse keuze voor het
voorkeursalternatief, de 2x2 autoweg.

De Commissie adviseert om bij besluiWorming en nadere uitwerking aandacht te besteden aan:

. aansluitingen van het onderliggend wegennet op de N33, om knelpunten in de doorstroming
te voorkomen;

. de toename van stikstofdepositie ten opzichte va

htp://www.commissiemer.nVadvisering/afgerondeadviezen/1850 17-7-2011




