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Geacht college,

ln de raadsvergadering van Aa en Hunze van woensdag 31 oktober j.l. is een motie omtrent het
beperken en voorkomen van geluidhinder als gevolg van het verkeer over de N33 unaniem
aangenomen. Namens de gemeenteraad dringen w¡j er bij u op het behaalde financiële voordeel
vanuit de aanbesteding (gedeeltelijk) te besteden aan maatregelen die de geluidhinder op
verschillende locaties langs het tracé kunnen reduceren.

Op diverse plaatsen langs het tracé wordt in de huidige situatie reeds (ernstige) geluidhinder
ervaren. De verwachting is dat deze door de verdubbeling van de N33 zal toenemen, ondanks het
feit, dat akoestisch onderzoek van Rijkswaterstaat in het kader van het tracébesluit anders uitwijst of
slechts een geringe toename aangeeft.

Wij vertrouwen erop dat u als regionale trekker van het project'verdubbeling N-33' bereid bent de
gevraagde actie te ondernemen. En wij nodigen u van harte uit om daarover in bestuurlijk overleg te
treden.

Het college va gemeente Aa en Hunze,

de heer . van Oosterhout
secreta bu

ln afschrift aan GS en Provinciale Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen;

Gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen;

Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam;

Gemeente Menten¡volde, Postbus 2,9649 ZG Muntendam.
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MOTI E
ww.Ormænúgbelanoðn.arEnhunze.nl

Voorstelnummer: 1.

De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 31 oktober 20t2;

ln behandeling punt 5 met als onderwerp: vaststelling programmabegrot¡ng 2013;

voorstef n um mer: 2O7216O;

Ovenregende:
7. dat de recente aanpassingen aan de N33 en aan de N34 nabij de rotonde Gieten

volgens aanwonenden hebben geleid tot sterk toegenomen geluidsoverlast in
Gieten;

2. dat ook neer ons oordeel in de buurt van de rotonde Gieten onmiskenbaar sprake
is van zware geluidshinder;

3' eld, hetgeen mogelijk/waarschijnlijk tot nog
e dorpen zal leiden; dat inwoners van onze
ernstige zorgen maken;

4. dat Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe en Groningen en diverse gemeenten in
de regio de financiële verantwoordelijkheid voor deze verdubbeling gezamenlijk
dragen;

3. dat intussen bekend is geworden, dat een fors financieelvoordeel is behaald bij de
aanbesteding, een voordeel van vele miljoenen;

4. dat een fors deel van dit aanbestedingsvoordeel na afronding va het project terug
zalvloeien naar de regio

ls van mening:

a. dat er maatregelen moeten worden moeten om de toegenomen geluidsoverlast en
de te verwachten extra geluidsoverlast als gevolg van de verdubbeling van de N33
te beperken respectievelijk te voorkomen;

b. dat Provinciale staten van respectieverijk Drenthe en Groningen (als
volksvertegenwoordigers) als de belangrijkste regionale financiers en trekkers van
het project hun verantwoordelíjkheid moeten nemen en dat zij de kosten van de te
nemen maatregelen kunnen dekken uít het behaalde financiële voordeelvan de
aanbesteding;

en roept het college van burgemeester en wethouders op om deze motie in handen te
stellen van Provinciale Staten van respectieveliik Drenthe en Groningen, atsmede in
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afschrift te sturen aan de desbetreffende colleges van Gedeputeerde Staten,

Rijkwaterstaat en de bij de verdubbeling van de N33 in financiële zin betrokken

gemeenten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens n de Combinatie Gemeentebelangen,


