
Statengriffie - Tracebesluit N 33 spoedmedeling 

  
  
 
Mijne  dames en heren  Provinciale staten leden Groningen/Drenthe. 
  
Ik heb afgelopen donderdag de tekeningen gekregen van het Trace besluit N 33. 
  
De tekeningen heb ik ook digitaal ontvangen van RWS te Utrecht. 
  
Ik wil u erop attent maken dat het klaverblad Zuidbroek niet in orde is(voor de toekomst). 
  
Op de tekeningen die U vast niet bekeken hebt ! Dat veronderstel ik en als u een vinger om hoog zou moeten 
steken  ben ik daar zeker van. 
  
Wat blijkt, dat  de N 33  van Veendam > Appingedam met 2 rijbanen  rechtdoor lopen zoals normaal met een 
derde baan voor rechtsaf. 
  
Tot verbazing  loopt de N 33  van Appingedam > Veendam slechts met een rechtdoorgaande rijbaan. 
  
Als jullie de weg Zuidbroek  < > Appingedam ook 2 x 2 maken   dan zal deze  baan van Appingedam > 
Veendam dus weer aangepast moeten worden. 
  
Waarom ? daar geen 2 rijbanen rechtdoor , dat komt door de oude brug over het Winschoterdiep, daar zou 
het   een extra baan moeten hebben. 
  
Dus  als jullie Zuidbroek > Appingedam verdubbelen moeten jullie dit klaverblad weer aanpakken. 
  
-Een nieuwe brug over winschoterdiep 
  
-Een tweede doorgaande rijbaan 
  
-de in en uitvoegers moeten verlegd worden 
  
Alles dubbel werk. 
  
-Dan komt er nog bij dat de viaducten over deze 2 of 3 rijbanen NU al gemaakt moeten worden voor deze 3 
banen en dat is niet het geval 
  
Jullie komen voor onvoorstelbare extra kosten te staan. 
  
Ik wil graag met jullie met spoed om tafel. Het bezwaar kan gemaakt worden tot 12 juli a.s. 
  
Ik heb de afgelopen 3 dagen alle 156 mensen opgeroepen om gezamenlijk bezwaar te maken .Wij komen in 
Huize Bareveld bijeen. 
  
De reacties van de die 156 mensen is hetzelfde, wij krijgen een stuk geen tekeningen wij weten niet hetgeen 
 
 
 
 
 

Van:    pieter muijzert 
Aan:    statengriffie@drenthe.nl
Datum:    8-6-2012 8:08
Onderwerp:   tracebesluit N 33 spoedmedeling
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er gebeurt en aan onze bezwaren wordt volkomen voorbij gegaan. 
  
De besparingen  in het trace van juni 2009 wordt volkomen aan zijn laars gelapt.  
  
Besparingen van 10-80 miljoen in totaal.  
  
Waar zit die 10-80 miljoen in ? . 
  
a.keuze van oplossing aansluiting N 33 met A 28 (onnodig viaduct/flyover KW 05 en KW 03  het is al veel 
verbeterd maar  er valt zeker 17 miljoen te besparen  d.m.v. 3/4 klaverblad+nieuwe oprit. 
  
b.keuze Gieten Hondsrug 
  
c.keuze aan welke kant de nieuwe rijbaan 
  
d.oplossing betreft de ,,Hunze" 
  
e.keuze welke zijde weg t.h.v. Bareveld   gevolg wel of niet uitkopen getroffenen ,,Lokken-Vosingh en Huize 
Bareveld en camping/huisjes " 
  
f.Van Bareveld tot Dalweg 12  wil RWS aan beide zijden de weg verbreden.I.p.v. aan een zijde  de betere de 
Wildervanksterzijde. 
  
g dan de hoploze bochten van Veendam die ontstaan zijn vanwege het geplande voetbal stadion die er nooit 
meer komt maar waar RWS een draai aangeeft van de aansluiting N 366 
  
   het halve klaverblad dient 90 gr gedraaid moeten worden.Het gevolg van die bochten zijn de zuivering 
Veendam en aan de andere zijde transportbedrijf Oldenburger en de oudijzerhandelaar. 
  
h.Dan krijgen we het probleem spoorlijn Zuidbroek-Scheemda daar wil RWS een complete nieuwe spoorbrug 
over de N 33 maken(onnodig) 
  
i. dan komt er een nieuwe brug over het Winschoterdiep oostzijde met 15 meter ruimte tussen beide 
bruggen.De nieuwe brug wordt 3 rijbanen breed. 
  
  De oude brug is slechts  2 rijbanen breed en zal in de toekomst  ook vernieuwd moeten worden tot 3 
rijbanen breed. 
  
j. dan het klaverblad Zuidbroek verdubbeling rechtdoorgaande weg Appingedam km 45.300 tot  km 43.200 
dat is 2100 meter lengte 
  
k. kunstwerk KW 32  in de N 33   op km 44.000 over de N 33 heen is nu te klein ontworpen. Deze moet over 
4  rijbanen lopen en niet over 3. 
  
Staten van Groningen ik geef jullie het advies om de 2 nieuwe bruggen over het Winschoterdiep te vervangen 
door een aquaduct . 
  
Tevens het advies de dure vrije baan Veendam > Groningen vervangen door een 4 de lus van een normaal 
klaverblad  dat zal jullie 13 miljoen doen besparen. 
  
Ik zie jullie vragen waarom 13 miljoen  deze bestaat uit een dubbele groot viaduct in de A 7  KW 31 en  het 
het viaduct KW 32 deze hoeven dan niet gemaakt te worden. 
  
Afwachtend U uitnodiging. 
  
Pieter C.J.Muijzert, Parklaan 7 , 9665 HB , Oude Pekela , 05976 72 969 
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Van: Statengriffie [mailto:statengriffie@provinciegroningen.nl]  
Verzonden: donderdag 7 juni 2012 16:02 
Aan: Beckerman S.M.; Bordewijk J.; Born R.H. vander; Broekhuizen Smit L.K.; EXT-Meesters J.; Folkerts; 
Graaf-Drijvers P. de; Hartman-Togtema O.G.; Hazekamp A.A.H.; Hazewinkel K.A.; Jansen M.W.H.; Kesteren 
A.J.M. van.; Kleef-Schrör A.G. van; leeuw j. de; Miedema H.; Post, Mario.; Rijploeg R.D.; EXT-Rijzebol IJ.J.; 
Staghouwer H.; Veenstra L.; Veerenhuis-Lens J.W.M.; Wolters J.; Zwertbroek T. 
CC: Woudstra F. 
Onderwerp: FW: tracebesluit N 33 
  
Goedemiddag dames en heren, 
  
Onderstaande mail van de heer Muijzert stuur ik u ter kennisneming toe. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Alice Landman 
Statengriffie 
  

Van: pieter muijzert [mailto:pietercj2009@hotmail.com]  
Verzonden: donderdag 7 juni 2012 10:58 
Aan: Boumans M; Statengriffie 
Onderwerp: FW: tracebesluit N 33 
  
 
  

From: pietercj2009@hotmail.com 
To: m.boumans@provinciegroningen.nl;  
Subject: FW: tracebesluit N 33 
Date: Thu, 7 Jun 2012 10:51:14 +0200 

Geachte heer Boumans , 
  
Ik ben zoeven gebeld door de secretaresse van gedeputeerde Brink, 
  
Voor een afspraak op dinsdag 19 juni op het provinciehuis te Assen. 
  
Betreft het trace N 33 
  
Daar zijn  gedeputeerde Brink en van RWS mevr.Ine Groen en Frans Schovers. 
  
Ik neem aan dat U belangstelling heeft om hier bij te zijn. 
  
Het trace is niet goed en er zitten fouten in de tekeningen.Die u alleen bij het  uitvergroten digitaal  kunt 
waarnemen. 
  
Ik heb alle 156  mensen opgeroepen om bijelkaar te komen vanwege het beroep op dit trace besluit. 
  
Ik praat over besparingen van 10-80 miljoen gelang mijn voorstellen worden verwezelijkt. 
  
Zoals Pieter Hofstra ex VVD 2 e kamer en Eerste kamerlid  en TU Delft civiele techniek afgestudeerde al in 
2006  zei dhr Muijzert heeft voor 80 % gelijk. 
  
Er is vanaf juli 2009 niets meer gewijzigd in het trace. 
  
De ambtenaren en politici  stoort het blijkbaar niet dat nu geld smijterij is. Het is immers niet jullie geld. 
  
Jullie hebben maar een doel zo snel mogelijk ten koste van alles  het er door drukken. 
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Zoals het nu erop lijkt wordt ik bestraft en ga failliet door jullie toedoen maar dan gaan jullie erook aan ! 
  
De wegenbouwers hebben mij op een zwarte lijst staan  en waarom omdat ik de politiek vooraf waarschuw. 
Ik ben geen klokkeluider achteraf  maar  vooraf. 
  
Begrijpen jullie niet dat het gemeenschaps geld is ? 
  
Wij allen moeten nu op de pijnbank  en jullie spelen mooi weer met gemeenschaps geld. 
  
  
Afwachtend : P.C.J.Muijzert 
  

From: pietercj2009@hotmail.com 
To: vvd@provinciegroningen.nl; vvd@provinciedrenthe.nl; m.bouwmans@provinciegroningen.nl; 
h.brink@provinciedrenthe.nl 
Subject: FW: tracebesluit N 33 
Date: Thu, 7 Jun 2012 08:26:49 +0200 

  

  
Bijgaand stuur ik je de mail die ik van de ambtenaar van de provincie Groningen ontvangen. 
  
-download de mail 
  
-klik op www.centrumpp.nl 
  
-reactie geven op actuele projecten N 33 staat onderaan 
  
- achter puntje 2  staan de tekeningen(kaarten van de gehele weg) deze downloaden en dan kun je het 
uitvergroten.door  + en - 
  
Gr. Pieter C.J.Muijzert 
  

From: P.R.vander.Wal@provinciegroningen.nl 
To: pietercj2009@hotmail.com 
CC: krijn.verwey@rws.nl; m.vandersluis@kpnmail.nl 
Date: Thu, 31 May 2012 11:14:19 +0200 
Subject: tracebesluit 

Geachte heer Muijzert, 
  
Bijgaand conform afspraak stuur ik u het persbericht waarin ook de verwijzing naar de website waar de TB-
stukken zijn te vinden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Peter van der Wal 
  
Provincie Groningen 
afdeling Verkeer en Vervoer 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
06 - 50 74 34 92 
p.r.vander.wal@provinciegroningen.nl  
__________________________ 
aanwezig: ma, di, wo en do  
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
  

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/
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