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Stop aanbesteding N 33   en verdeel het werk in 8 delen ! 
  
Heren politici denk aan de werk gelegenheid ! 
  
  
afzender P.C.J.Muijzert 

Van:    pieter muijzert 
Aan:    "statengriffie@provinciegroningen.nl" <statengriffie@provinciegroningen....
Datum:    3-9-2012 12:43
Onderwerp:   FW: stop aanbesteding N 33
Bijlagen:    IMG_0002.pdf; IMG_0001.pdf
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GRONINGEN/ASSEN---Rijkswaterstaat gaat bij de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek het liefst in zee met hetbouw- en wegenbedrijf BAM. Deze ondeineming wíl met financËrs de klus klaren onder de naam poort van Groningen. Voor hetproject is 200 miljoen euro beschikbaar [#] .

BAM kreeg het goede nieuws eind vorige week te horen van Rijkswaterstaat, zo melden ingewijden. Voor het aannemingsbedrijf
is dat gezien de malaise in de bouw een mooie opsteker. Kleiná slag om de arm is op zijn plaats, omdat de definitieve gunningnog even op zich laat wachten.

Dat komt doordat de verliezende aannemingscombinaties VolkerlnfraN33 en Dubbel3 van Dura Vermeer Groep binnen tweeweken bezwaar kunnen maken' Bijvoorbeeld als zij vinden dat de aanbestedingsprocedure niet volgens de regels is verlopen.Een woordvoerder van Rijkswaterstaat spreekt uan een voorlopige situatie. "wij maken nog niets officieel bekend.,,

Volgens de planning rijden in 2015 de eerste auto's over de verdubbelde N33. Dan ligt er ook een klaverblad bij Zuidbroek en zijnde aansluitingen op de A28 bij Assen volledig ongelijkvloers. De N33 krijgt vier rijstroien en een snelheidslimiet van 100 kilometerper uur' De grotendeels kaarsrechte verbinding worát gezien het aantal ernstigebngevallen aljaren beschouwd als eendodenweg.

Bijzonder aan het project is dat de aannemingscombinatie de weg niet alleen aanlegt maar ook financiert en 20 jaar onderhoudt.Bij oplevering wordt met Rijkswaterstaat afgerekend.

Tegen de verdubbeling van de N33 is door 13 particulieren bezwaar gemaaK bij de Raact van state. Rijkswaterctaat wacht deprocedure niet aÍ en wil de klus voor de uitspraak gunnen. Volgens projecfleider Krijn Venreij speelt bij de keuze voor deaannemingscombinatie een belangrijke rol hoe deie de hindeitijdens áe aanteg zoïeet mogêlijt kan beperken.
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Bouw stort verder in
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Ook deondememer.nl
nieuwsbdef ontvangen? Schrijf
uzelf nu in en ontvang de
gratb whttopaper "25 online
resuitaat verhogêrs"!
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Nog eens 600 kleinê ên middelgrotê Tweet Aanbevelen

bêdrijven ln de bouw gaan in de taaBte 4 maanden van dit laar Íalltiêt en
opniêuw raken ênkêle quizênden $reÍknemeÍ8 hun baan kwijt. DaaÍvoor heefr
AannenreeiedeÍatle NedèÍland Bouw en lnfrr fiaandag gewaaechuvrd.

Een strenge voIst aan het eind van hetjaar kan deze situatie volgens de
koepeloÍganisatie nog verder verslechteren. Ín de eerstè hêIfi van hetjaar gingen
ongeveer 800 mkb.bedrijven in dê borM op de fbs.

,,Hêt kabinet-Rutte is emstig tekortgêschoten om de problemen in de bouw_ en
infEsector, die veer verdergean dan de kediehrisi6, te beslechten. Ër vortrekt
zich een greot dfama in de sector en de kwátiteit van bouwwerkên staat oD het
spel", áldu$ de aannemêrsfedêratie.

Het iijd kan volgens de organisatie alleên wordên qekeerd, als er op korte
têÍmíjn ,,een stevige, samenhangerde visie en investeringsagenda komen Wor en
met de bouwsector." Ds fedèÍatie deelt maandag pamfletten uit aan de politiek om
haar ácÍiêpunten uiteen te zetten.

teest gelezen deondernemer
Zakênman spot Maddiê
3í augustus 2A12,10t42
MadeleineiÁccann lêeft nog en is gezien op een vluc*lt van
Itiza naar Munchen, dat zegt ondêmemer Érank Bode. Hii
zag Maddy optrekken met eên Duitse fiamilie.

Irtoolste bolid$ têr wêbld
31 augustus 20í2, 15:20
De crème de la crème van de autowerêld is neeÍgestreken op
dè Auto6alon 2012 in Moskou. Voor de autolieÍhê-bbêr di€
zích geen ticket naar hetaubflalhalla kan veroorloven, kan
hier likkebaarden. Van LamboÍghini tot Lada.

Zeven veíaten prctpaÍten
31 augustus 2012, 13:34
Het h€bte we€kend van augustus gaan veel mênsen er nog
even tussenuit. Mochten de noÍmale pretpaÍken inmiddels
vervelen. Erzijn ergenoeg die een attractie op zich zijn
geworden.
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ileer hieuurs deondernemer
11:58 Bruce Vutltis vecht metApple
1 1 :1 I lnbÍeker in muziekzaak speelt piano
1 1:0í Ondememerwll middenkabín€t
'Í0:47 Ontspannon in persoonlijk intedêur
10i34 LlmbuÍgêrs vlaggen voor Europa
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