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J Stapert - Doorgest.: FW: Commissie M+E d.d.7 september betreft verdubbeling N

33 Assen-Gieten-Veendam-Zuidbroek > (doorgaand Eemshaven)

Van:

Aan:

Datum:

Onderwerp:

Bijlagen:

J Stapert

Statencommissie Omgevingsbeleid

I9-9-2O1L Ll:26

Doorgest.: FW: Commissie M+E d.d.7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-Gieten-
Veendam-Zuidbroek > (doorgaand Eemshaven)

FW: Commissie M+E d.d.7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-Gieten-Veendam-
Zuidbroek > (doorgaand Eemshaven)

Geachte commissieleden,

ter informatie ontvangt u b[jgaande mail van de heer P. Muijzert inzak de N33.

Zijn bericht zal op de lijst van ingekomen stukken van de volgende statencommissie worden geplaatst, 26

oktober a.s.

vriendelijke groet,

Jelly Stapert

Jelly Stapertl Statenadviseur
PROVINCIE DRENTHEI Postbus 122,9400 AClAssen
T(0592) 36 s8 401 E i¡tapert@drenlheJd
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J Stapeft - FW: Commissie M+E d.d.7 september betreft verdubbeling N 33
Asse n-Gieten-Veendam-Zu id broek > (doorgaa nd Eemshave n)

Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:

pieter muijzeft < pietercj20O9@hotmai l.com >
< stateng riffie@d renthe, n I >, < stateng riffie@ provi ncieg ron i ngen. n I >
16-9-2011 14:15
FW: Commissie M+E d.d.7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-
Gieten-Veendam-Zuidbroek > (doorgaand Eemshaven)

From : pietercj2009@hotmail.com
To : ch.aptroot@tweedekamer, nl
Subject: RE: Commissie M+E d.d. 7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-Gieten-Veendam-Zuidbroek
> (doorgaand Eemshaven)
Date: Thu, 15 Sep 201109:57:U +0200

Goedemorgen dhr Aptroot,

Ik mag soms chokerend schrijven maar ik ben een open persoon en heb het niet achter de elllebogen en ben
geen gladprater.

Ik ben recht door zee.

Jullie hebben het in handen,Ik wacht op mijn uitnodiging door de vaste Tweede Kamer commissie.

Zoals ik al 6 jaar roep en aangeef gebeurd nu.

5 van de 6 grote wegenbouwbedrijven in Nederland willen met mij om tafel en waarom niet met
RWS ??????????????????

Ze hebben kenbaar gemaakt dat ze het met mijn zienswijzen eens zijn zelfs het in stukken aanbesteden,

Er is nog geen aanbesteding gaande !

We kunnen nu het tij nog keren en RWS dwingen indelen aan te besteden.

U hoort mij niet zeggen dat ik ervan uitga dat noordelijke bedrijven het werk krijgen !

Zij zijn nu met zn allen uitgesloten !!!l

Nu komen er misschien 10 in aanmerking voor dit project om te starten met de procedure.

RWS heeft duidelijk gemaakt in Rolde dat ze beginnen met 10 die een verhaal mogen schrijven , Zij zoeken
er 3 uit ( persoonlijk dus niet qua prijs)

En misschíen de duurste van de 3 krijgt het werk ook alweer op persoonlijke titel en niet op prijs, !

Ik ben hier felop tegen !

Dhr Abtroot ik heb nog steeds in mijn oren wat je gerenomeerde WD TU Delft civiele techniek en Tweede
en Eeerste Kamerlid Pieter Hofstra zeitegen Henk Bleeker

dhr Muijzeft heeft voor B0 o/o gelijk,

Ik ben vanmiddag en morgen in Amsterdam en Den Haag ,Mocht U tijd hebben dan zou ik u graag
ontmoeten
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Piet Muijzert 06- 39 42 99 04

From : Ch.Aptroot@tweedekamer.n I

To: pietercj2009@hotmail.com
CC : secretariaat.Aptroot@tweedekamer. nl

Date: Thu, 15 Sep 2011 09:33:56 +0200
Subject: RE: Commissie M+E d.d. 7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-Gieten-Veendam-Zuidbroek
> (doorgaand Eemshaven)

Geachte heer Muijzert,

lk ben het met u eens dat bij aanbesteden niet onnodig "geclusterd" moet worden, maar dat juist zoveel
mogelijk delen moeten worden aanbesteed.
Dan kunnen MKB bedrijven meedoen en door de toegenomen concurrentie zal dat vaak gunstig uitpakken
voor de belastingbetaler.
Als woordvoerder Economische Zaken heb ik daar jaren voor gepleit, doe dat nu ook weer.
lk neem het punt mee voor de begrotingsbehandeling en de MIRT behandeling.
Overigens betekent het niet automatisch dat het werk bij bedrijven uit de regio terecht komt, alle bedrijven
kunnen meedoen.
Maar de kans dat lokale en regionale MKB bedrijven daadwerkelijk werk gaan uitvoeren is ongetwijfeld groot.

lk heb hierover ook regelmatig contact met MKB infra, de vereniging van kleine en middelgrote bouwers van
infrastructuur.

Overigens vind ik het jammer dat u zulke negatieve mails stuurt, daarmee veroorzaakt u dat veel collega's
deze niet meer lezen.
Met een wat positievere toon bereikt u lijkt mijveel meer.
Maar inhoudelijk ben ik het met u eens over het in delen aanbesteden en probeer ik dat voor elkaar te krijgen

Met vriendelijke groet,

Charlie Aptroot
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.charlieaptroot. nl

Er zijn regetmatig wijzigingen in de agenda van de Tweede Kamer. Daarom is heú sotns
noodzakelijk dat gemaakte afspraken moeten worden gewijzigd. Het komt voor dat dit ook op zeer
korte termijn moet geschieden. Onder dit voorbehoud worden de afspraken opgenomen in miin
agenda.

Va n : pieter m u ijzert [ma ilto : pietercj 2009@ hotma il,com]
Verzonden: donderdag 15 september 2011 9:14
Aan: Aptroot C.B,
Onderwerp: FW: Commissie M+E d.d. 7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-Gieten-Veendam-
Zuidbroek > (doorgaand Eemshaven)

From : pietercj2009@hotmail,com
To: griffier@tweedekamer.nl; j.snijder@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl
Subject: FW: Commissie M+E d.d.7 september betreft verdubbeling N 33 Assen-Gieten-Veendam-Zuidbroek
> (doorgaand Eemshaven)
Date: Thu, 15 Sep 2011 0B:31:56 +0200

Geachte vaste kamercommissie I&M (oude V&W)'

file://C:\Users\jellie\AppData\Local\Temp\XPgrpwise\4E770143DrentheProvincie100... 19-9-2011



pagina 3 van 6

Ik kan u mededelen dat meerdere wegenbouwers mij de laatste dagen
benaderd hebben betreft de N 33.

Deze geselecteerde wegenbouwers zijn de grote 7 zoals ik al eerder
beweerd en aangekondigd heb.

Deze 7 kunnen alleen aantonen aan RWS dat zij dergelijke werken
eerder hebben gemaakt en ook de financien

hebben deze weg te kunnen maken.

Ik roep al 6 jaar, verdeel dit werk in behapbare delen van 30-50
miljoen maximaal.

De Noordelijke wegenbouw staat aan de kant.

Waarom denken jullie niet aan de werkgelegenheid !!!!

Ik ben door jullie politici gevraagd naar de kosten van deze weg te
kijken.

RWS veftikt het om om tafel te gaan.

Nogmaals ik zie 10-45 miljoen te besparen al gelang ze mijn
oplossingen overnemen.

De aansluiting N 33 met A 28 zou door Assen en Provincie Drenthe uit
de Zuiderzeelijn (ZZP) gelden betaald worden maar

zitten nu in het project en Drenthe heeft geen extra geld bij het
project gedaan (kosten 40-50 milj)

De wegenbouwers willen NU gezamenlijk met mij om tafel om te
bepraten wat er de afgelopen 6 jaar is bepraat /voorgesteld/overge-

nomen van mijn voorstellen.

Ik kan u aantonen dat RWS soms na jaren 50 tot 100
opmerkingen snikkie hebben overgenomen.

De wegenbouwers zeggen een vergelijk te zien tussen A4 midden
Delftland en bij Nijverdal de N 35.

Dat het voorstel van mij de betere is.

Wanneer worden jullie wakker ? Er moet toch 5 milliard boven de 18
milliard bespaard worden.
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RWS is daar een van de grote uitgevers(opdrachtgevers) van geld.

Ik zit hier voor de Provincies en reg¡o en gemeenten om geld te
besparen en toch reageren jullie niet'

afwachtend. Pieter C.J.Muijzert

From : pietercj2009@hotmail,com
To: j.snijder@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl
Subject: FW: Commissie M+E d.d. 7 september
Date: Mon, 12 Sep 2011 09159:32 +0200

Beste voorz¡tster vaste Kamer commissie I&M

Ik heb gisteravond contact gehad met enkele leden( afiraardiging)
naar de Provincie Groningen,

We hebben samen wat gegeten.

Ik heb hun vefteld over de verdubbeling N 33 Assen < > Zuidbroek

De suggestie bij een van je mede kamerleden was om een
lezinglvoorlichting over de N 33 te houden voor de vast kamer
comm¡ss¡e.

Tot nu toe is dit nog nooit gevraagd en gebeurd.

De eerste ma¡l hieronder betreft de Statencommiss¡e van Groningen.

De mail daaronder is afkomstig van de manager Aanleg en
Weginfrastructuur van ministerie V&W nu I&M

Ze erkennen dat ik goede oplossingen geef voor de problemen.

Er is op dit project van nu 193 milj + klaverblad Zuidbroek 23 milj =
216 milj.+ de gelden voor geluidschermen en geluidwerende

maatregelen met aankoop van de daarvoor bestemde gronden.

Het gehele project komt op + l' 25O milj.

Ik denk met m'n besparingen 10-45 miljoen te besparen.

Ik weet dat RWS op een gouden troon zit en van andere vakmensen
moeilijk iets aanneemt.

We praten over oplossingen en dat duuft soms 3 jaar en dan nemen ze
het snikkie over.
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Ik kan alle voorstellen vanaf het begin in 2005 laten zien met het
bewijs wanneer RWS het van me overneemt.

Alle opmerkingen zijn er honderd en meer.Op dit moment hebben ze 45
a 50 o/o snikkie over genomen.

Ieder gesprek die er plaats vindt tussen RWS en mij is het nee het is
onbespreekbaar !

Het ministerie wil dat RWS weer met mij om tafel gaat.

Maar ze laten niets van zich horen.

Het project is in de Staten van Drenthe en Groningen in de laatste
Statenvergadering voor het reces met 1r5 jaar uit gesteld.

Ik hoop dat er een lezing komt voor jullie vast Kamer commissie ?

Afwachtend. Pieter C.J.Muijzeft, Parklaaî7 ,9665 HB, Oude Pekela
(ex Technisch Advieslid N 33 benoemd door Henk Bleeker)

From : C.Swagerman@provinciegron ingen. n I

To : A, Beenen@ provincieg roningen. nl

CC: h,staghouwer@provinciegroningen.nl; P.H,R.Brouns@provinciegroningen.nl;
A.J.M.van.Kesteren@provinciegroningen.nl; m.post@provinciegroningen,nl;
P.W.Geerdink@provinciegroningen,nl; A.A,H,Hazekamp@provinciegroningen.nl;
J,W,M.Veerenhuis,lens@provinciegroningen.nl; p,h.benjamins@provinciegroningen.nl;
L.Veenstra@ provi ncieg ron i ngen. n I

Date: Tue, 30 Aug 2011 19:49:24 +0200
Subject: Commissie M+E d,d. 7 september

Beste mensen,
Ik heb de voorzitter van de commissie via de Griffie gevraagd om Piet Muizert te laten spreken
over zijn verbeter voorstellen omtrent de verdere ontwikkeling van de N33. In de nieuwe
procedure is het zo dat tijdens de commissie vergadering gekeken wordt of een voorstel
voldoende steun krijgt, Darnaast is ondertussen door het college 23 miljoen gereserveerd voor
een klaverblad bij Zuidbroek. Om tot een optimale financiering te komen heeft de heer Muizert
zoals u weet allerlei voorstellen gedaan en deze ook nogmaals als zineswijzen op het OTB
ingediend. Uit onderstaande mail blijkt dat tot op redelijk hoog niveau met de heer Muizert van
gedachten wordt gewisseld en dat men kansen ziet.
Op dit moment steunen de fracties van de VVD en de PVV de oproep van de SP om z.s.m. met
Piet Muizert in overleg te gaan na de 7e september. Deze fracties zetten zich ook in de 2e
kamer in voor de N33 en de ideen van Piet Muizert,
Ik hoop dat ook de andere partijen mij in dit voorstel zullen steunen en wij 7 september kunnen
komen tot een afspraak met Piet Muizert om een en ander snel af te spreken.
Met vriendelij ke g roet,
Kees Swagerman

Beste meneer Muijzert,
Uit uw brieven en ons telefoongesprek op 15 julijl. is het mij heel duidelijk geworden dat u het
beste voorheeft met het project N33,
U zetzich er voor in om met inhoudelíjke voorstellen de functionaliteit van de nieuwe weg te
optimaliseren en de kosten waar mogelijk te beperken. Die doelstellingen delen wij volledig.
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Ik vind het vervelend dat u teleurgesteld bent in het proces tot nu toe. U mist een open

houding om met u aan tafel te gaan en inhoudelijk van gedachten te wisselen over uw
voorstellen. Zoals ik in het telefoongesprek aangaf, biedt het vervolg van het proces nog

mogelijkheden om inhoudelijk op uw voorstellen in te gaan. Zeker omdat u ook een zienswijze
op ñet OTB heeft ingediend, maken deze voorstellen formeel onderdeel uit van de lopende
procedure. Op zienswijzen wordt altijd een reactie gegeven.
Àan mijn collega's van Ri¡kswaterstaat zal ik vragen of zij in de komende periode gelegenheid

zien om over uw voorstellen - nogmaals - in gesprek te gaan. Eerder hebben ook al

gesprekken plaatsgevonden, zo gaf u zelf aan. Een gesprek met de minister, zoals in uw laatste
brief verzocht, heeft wat dit betreft geen meerwaarde. U vraagt om een inhoudelijk gesprek
over en reactie op uw voorstellen. De collega's die inhoudelijk aan het project werken zijn
daartoe veel beter in staat.
Bedankt voor uw betrokkenheid bij het project en de inzet van uw deskundigheid om tot een zo

goed mogelijk projectresultaat te komen.
Met vriendelijke groet,
Bob Demoet
Manager Aanleg en Weginfrastructuur
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
DG Mobiliteit

ln ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.

http://www.provinciegroningen.nl/lokeUonze-dienstverlening/kwaliteitshandvesU

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws,

Informatie ter oriëntatie op een bèzoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de

geschiedenis van de Staten-Generaal, Kijk nu op vvww.tweedekamer.nl Disclaimer Indien u de link niet kunt

ópenen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211, Meer informatie vindt u op de website

www.tweedekamer.nl If you are unable to access the link, please dial +31 70 3IS22LL Additional information

is available on the website www,tweedekamer.nl and www,houseofrepresentatives.nl

!4
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Geachte vaste kamercommissie I8¿M (oude V8¿W),

Ik kan u mededelen dat meerdere wegenbouwers mij de laatste dagen
benaderd hebben betreft de N 33.

Deze geselecteerde wegenbouwers zijn de grote 7 zoals ik al eerder
beweerd en aangekondigd heb.

Deze 7 kunnen alleen aantonen aan RWS dat zij dergelijke werken eerder
hebben gemaakt en ook de financien

hebben deze weg te kunnen maken.

Ik roep al 6 jaar, verdeel dit werk in behapbare delen van 30-50 miljoen
maximaal.

De Noordelijke wegenbouw staat aan de kant.

Waarom denken jullie niet aan de werkgelegenheid !!!!

Ik ben door jullie politici gevraagd naar de kosten van deze weg te kijken.

RWS vertikt het om om tafel te gaan.

Nogmaals ik zie 10-45 miljoen te besparen al gelang ze mijn oplossingen
overnemen.

De aansluiting N 33 met A 28 zou door Assen en Provincie Drenthe uit de
Zuiderzeelijn (ZZP) gelden betaald worden maar

zitten nu in het project en Drenthe heeft geen extra geld bij het project
gedaan (kosten 40-50 -ilj)
De wegenbouwers willen NU gezamenlijk met mij om tafel om te
bepraten wat er de afgelopen 6 jaar is bepraat lvoorgesteld/overge-

nomen van mijn voorstellen.

Ik kan u aantonen dat RWS soms na jaren 50 tot 100 opmerkingen snikkie
hebben overgenomen.

De wegenbouwers zeggen een vergelijk te zien tussen A4 midden
Delftland en bij Nijverdal de N 35.
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Dat het voorstel van m¡j de betere is.

Wanneer worden jullie wakker ? Er moet toch 5 milliard boven de 18

milliard bespaard worden.

RWS is daar een van de grote uitgevers(opdrachtgevers) van geld.

Ik zit hier voor de Provincies en regio en gemeenten om geld te besparen

en toch reageren jullie niet.

afwachtend. Pieter C.J.Muijzert

From: pietercj2009@ hotmai l.com
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J Stapeft - FW: project N33.

Van:
Aan:

Datum:
Onderwerp:

pieter m uijzeft < pietercj2O09@hotmail.com >
<bart.baftelds@n¡rs.nl>, <jlooije@tiscali.nl>, <publiekdgmo@minienm.nl>,

19-9-201110:42
FW: project N33.

Geachte Baft Baftelds(R.W.S.),

Hieronder gaat nomaals voor de zoveelste keer de brief van het
ministerie I&M (V&W)

RWS volhard in het zwijgen. Jij bent daar ook een van.En projectleider
nr 8 of t hoor ik helemaal niet en de nieuwe directeur

wegen Noord Nederland ook niet !

Ik speel het verder met de Staten van beide Provincies en de Tweede
Kamer.

Jullie zijn te trots om naar een buitenstaander te luisteren.

Maar ook buitenstaanders hebben goede en soms betere oplossingen
en goedkoper !

Zie A 4 (midden Delftland een ex RWS die 20 jaar gevochten heeft en
wat wordt er uit gevooerd ZIJN PLAN) en N 35.

Is het voor jullie zo moeil¡jk ? Ik heb voor de vakantie in Leeuwarden
gevraagd om de nieuwste lengte /dwars profiel tekeningen.

Ik ben 3 maand verder en nog steeds geen tekeningen.

Ik zal ze opvragen via het ministerie en via de minister.

De vaste kamercommissie 2 e kamer I&M wil me uitnodigen voor een
lezing betreft mijn zienswijze en ik wil jullie nieuwste

tekeningen daar bij gebruiken.

Ik wacht op reactie en op tekeningen.

Afzender : Pieter C.J,Muijzett, Parklaan 7 , 9665 HB , Oude Pekela
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From : publiekdgmo@minvenw,nl
To: pietercj2OO9@hotmail.com
Date: Fri, 15 Jul 2011 L6:27:05 +0200
Subject: project N33.

L5-7-LL

rENM/BSK-20rr/7OB6s

Beste meneer Muijzert,

Uit uw brieven en ons telefoongesprek op 15 julijl. is het mij heel duidelijk geworden dat u het
beste voorheeft met het project N33,
U zetzich er voor in om met inhoudelijke voorstellen de functionaliteit van de nieuwe weg te
optimaliseren en de kosten waar mogelijk te beperken. Die doelstellingen delen wij volledig.

Ik vind het vervelend dat u teleurgesteld bent in het proces tot nu toe. U mist een open
houding om met u aan tafel te gaan en inhoudelijk van gedachten te wisselen over uw
voorstellen . Zoals ik in het telefoongesprek aangaf, biedt het vervolg van het proces nog
mogelijkheden om inhoudelijk op uw voorstellen in te gaan. Zeker omdat u ook een zienswijze
op het OTB heeft ingediend, maken deze voorstellen formeel onderdeel uit van de lopende
procedure. Op zienswijzen wordt altijd een reactie gegeven'

Aan mijn collega's van Rijkswaterstaat zal ik vragen of zijin de komende periode gelegenheid
zien om over uw voorstellen - nogmaals - in gesprek te gaan. Eerder hebben ook al
gesprekken plaatsgevonden, zogaf u zelf aan, Een gesprek metde minister, zoals in uw laatste
brief verzocht, heeft wat dit betreft geen meerwaarde. U vraagt om een inhoudelijk gesprek
over en reactie op uw voorstellen. De collega's die inhoudelijk aan het project werken zijn
daartoe veel beter in staat.

Bedankt voor uw betrokkenheid bij het project en de inzet van uw deskundigheid om tot een zo

goed mogelijk projectresultaat te komen,

Met vriendelijke g roet,

Bob Demoet
Manager Aanleg en Weginfrastructuur
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
DG Mobiliteit

Dit bericht kan informatie bevatten die niei voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u vezocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schãde, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake

you are reqúested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

ix
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