
Statengriffie -  N33    De handen ineenslaan om  geld te besparen en een 
beter keuze te maken. 

  
 
 Ik vraag jullie om nuchter de zaak te behandelen , er kan veel geld mee 
bespaard worden !  De kwaliteit loopt niet achteruit  maar door betere 
keuzes ,geen uitkoop,geen  
  
schadeloosstelling,geen vernietiging kapitaal. 

From: pietercj2009@hotmail.com 
To: griffier@tweedekamer.nl; cie.eli@tweedekamer.nl; cie.im@tweedekamer.nl 
Subject: FW: N 33 De handen ineenslaan om geld te besparen en een beter keuze te maken. 
Date: Tue, 3 Jul 2012 08:00:09 +0200 
 
 
Geachte  Statenleden-/ vaste tweede kamer commissie leden I & M  , 
  
Ik heb de afgelopen dagen/week contact  gehad met  gedeputeerde Brink en de nieuwe hoofddirecteur RWS 
Noord Nederland(zuid/west  Nederland) en de projectleidster N 33 mevr Ine Groen (Eindhoven) 
  
We hebben op dit project N 33  de 8 ste of negende projectleider/leidster vanaf 2005 
  
Allemaal komend vanuit  midden/west/zuid Nederland. 
  
Ik ben vanaf 2005 vanaf het begin erbij betrokken tot  23 nov 2009  toen verbrak RWS het intensieve 
contact !  Ik werd te lastig ! 
  
Ze hadden aan mij een te lastige vakman die moeilijk knollen voor citroenen te verkopen was.Heb te veel 
werk ervaring na 41 jaar wegenbouw. 
  
Mijn voorstellen zijn  voor +/- 50  st na jaren van twijfelen over genomen waarbij zn 80 miljoen bespaard is.
  
Er liggen nu nog 10-80 miljoen om bespaard te kunnen worden. Daarbij komt de BTW problematiek. 
  
De raming op dit moment  is 223,5 miljoen exclusief BTW  die afgedragen moet worden  aan het rijk. 
  
Ik heb zelf  voor KWS infra  het stuk N 33  Appingedam-Spijk aangelegd.Daar waren grote finaciele 
problemen. 
  
De Provincie Groningen heeft toen men bezig was de Rijksweg N 33 overgenomen en de weg gereed 
gemaakt en men kwam financieel uit . 
  
De Provincies hoeven de BTW niet af te dragen.  Dat scheelt  40-46 miljoen. dat is bovenop de besparingen 
die ik aangeef. 
  
De politieke partijen in de Staten van Groningen hebben nu de handen ineengeslagen. 
  
De N 33 is geen politiek item.Het is een weg die er moet komen !!! 
  

Van:    pieter muijzert 
Aan:    statengriffie@drenthe.nl
Datum:    4-7-2012 7:03
Onderwerp:   N 33    De handen ineenslaan om  geld te besparen en een beter 

keuze te maken.
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Dat wil ik ook ! 
  
Maar op een goede manier zonder gouden en onnodige randen en keuzes van gemeenten. De 42 km weg 
staat voorop ! 
  
Een veilige weg 42 km lang gaat boven onnodige scherpe bochten en  een vrije baan op een klaverblad en 
een dure flyover !   
  
Een flyover  of 3 onnodige viaducten = gelijk aan 27 km autoweg met een vluchtstrook(kosten 13,5 
miljoen) voor een 95 % veiligere weg.Waarbij het ongeluk van afgelopen zaterdag en van hedenmorgen ma 2
juli niet geschied  
  
waren. 
  
  
Aanstaande donderdag avond of vrijdag avond willen de Groninger politieke partijen bijeenkomen. 
  
Drentse Partijen sluit U aan om een front t.o.v. van RWS en minister te vormen.! 
  
- goekopere weg 
  
- beter ligging (keuze waar) ,geen uitkoop bedrijven en huizen  en geen 
schadeloosstellingen. 
  
- weg in eigen beheer uitvoeren  ( denk aan BTW en onze werkgelegenheid) 
  
- besteed in 6 of 8 delen aan  ,dan kun je over 3 maand reeds beginnen ,denk 
aan Gieten > Assen 14 km 
  
- er zijn op dit moment nog geen definitieve aankopen gedaan van gronden en 
panden ! 
  
De 3 aannemers die nu aan het rekenen zijn stop zetten en hun 750.000 euro 
schadeloosstelling betalen.En openbaar aanbesteden in delen brengt veel meer besparing 
op. 
  
Ik zal jullie allen de huidige tekeningen uitleggen hoe en waar bespaard kan worden.Ik heb 
de digitale tekeningen van RWS op mn lap top staan en kan het uit vergroten en duidelijk 
laten zien. 
  
De politiek is op dit moment volkomen voorbijgestreefd door RWS. 
  
Zij maken gebruik van de politieke situatie. Snel het bij de minister leggen want die wil nog 
met de eer strijken. 
  
Maar er wordt niet door haar gecontroleerd en door de regionale politiek, want die wordt 
compleet uitgesloten. 
  
Hoeveel te minder mensen het weten hoe gemakkelijker het erdoor gedrukt wordt.Minder 
bezwaarschriften-zienswijzen . 
  
De nu gecreeerde Knooppunten Assen A 28 / N 33  en    A 7/ N 33 hebben nooit ter visie 
gelegen ! Deze zijn tot stand gekomen na het voorlopige trace besluit. 
  
De aansluiting  N 33 met N 366 te Veendam is een levens gevaarlijke oplossing waarvan 
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RWS zelf zei moet eruit.Maar de burgemeester en wethouder willen dit zo.Hoe kan 
de Provincie 
  
en de Tweede Kamer dit toloreren. Ik heb vorige week contact gehad met de 2 landeigenaren en die 
hebben een bod van 10 m2 normaal 4 a 5 , de gemeente Veendam denkt  70 per m2 terug te krijgen,het is 
verkapt  
  
industrie terrein op landbouw grond te verwerven.Beide eigenaren  hebben een advocaten kantoor 
ingeschakeld. 
  
  
 
  
Afzender : P.C.J.Muijzert , Parklaan 7 , 9665 HB, Oude Pekela     tel : 058 76 72 969   of 
zak tel. 06 - 39 42 99 04 
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