
Statengriffie - N33/ bespreking  op provinciehuis Assen met gedeputeerde 
Brink en RWS 19 juni 2012 

  
 
 
 
 
Beste heer en dame , 
  
Ik heb vanmiddag 19/6 het gesprek met gedeputeede Brink  van I&M(V&W) van Drenthe  gehad in bijzijn van 
projectleidster Ine Groen en RWS directeur Schoovers   en Hans Waalkens(prov Drenthe). 
  
Kort en krachtig gezegd. Het ging erom waarom ik alle mensen met bezwaarschriften/zienswijzen bij langs 
ga ? 
  
Waarom ik dat doe en hoe de reactie's van deze mensen zijn. 
  
Ik vertelde hun ook, dat ik 60  van de 126 min of meer gesproken heb en dat allen van mening zijn dat RWS 
hun zienswijzen voorbij lopen. 
  
Mij werd gevraagd, bent u niet blij met hetgeen ik bereikt had. 
  
Ik zei gedeeltelijk.Hoe vind u dan aansluiting Assen ? 
  
Ik zei deels goed maar er valt nog 15-23 miljoen alleen daar te besparen 3 onnodige viaducten 
  
Ik heb hun verteld dat er over het gehele werk nog 10-80 miljoen te besparen valt. 
  
Dat blijkt RWS en ook de gedeputeerde niet te raken. 
  
Ik heb ook verteld, dat het klaverblad Zuidbroek niet goed is. 
  
Gedeputeerde Brink kende het probleem niet,mijn zienswijze  werd door beide RWS mensen bevestigd. 
  
Het opzienbarende van allen is, dat men niet wil  hebben dat ieder het zo nauwkeurig te weten komt. 
  
RWS wil, dat alles in de doofpot gaat, want dan kan men direct beginnen. 
  
Ze zeggen in mijn gezicht  U ziet te veel details en  bent te veel vakman. 
  
Ze waren niet  blij, dat ik Jullie als Groninger statenleden dit vertel. 
  
De oplossing klaverblad Zuidbroek is niet goed en kost achteraf veel meer geld. 
  
Grijp in heren/dames. 
  
Ik zal met de anderen samen in beroep gaan bij de Raad van State en daar is men niet blij mee. 
  
 
 

Van:    pieter muijzert 
Datum:    20-6-2012 10:16
Onderwerp:   N33/ bespreking  op provinciehuis Assen met gedeputeerde Brink en  
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Brink zei stel dat de regering het werk blokkeert  toen zei ik, dus het maakt niet uit wat het kost. 
  
Op het klaverblad kan 13 miljoen bespaard worden ! 
  
De 2 bruggen over het Winschoterdiep + 6 milj daar heb je ook een quaduct  van  2 x 3 rijstroken liggen . 
  
Geen compleet nieuw spoor viaduct in spoor Zuidbroek-Scheemda besparing 5 miljoen. 
  
Waar blijft mijn genoegdoening financieel.Ik ga er stuk aan.Ze begrepen niet hoe dat kan.Ik heb hun duideijk 
uitgelegd  hoe dit mogelijk is. 
  
Ik bespaar voor de overheid tientallen miljoenen en ik zelf ga failliet wie  komt er me helpen met een 
genoegdoening ? 
  
Ik krijg nooit meer een baan. 
  
Ik stuk dan ook dit werk stuk ! RWS die mooi weer speelt, met alles wat ze uiteindelijk hebben over genomen
(besparingen 75-100 miljoen) 
 
 Ik zou graag bij jullie komen. 
  
afwachtend : Pieter C.J.Muijzert 
  
  
  

From: pietercj2009@hotmail.com 
To: j.wolters@provinciegroningen.nl; s.m.beckerman@provinciegroningen.nl; 
c.swagerman@provinciegroningen.nl 
Subject: RE: N33 
Date: Thu, 14 Jun 2012 23:11:17 +0200 
 
Jullie hebben betreft het klaverblad Zuidbroek wel degelijk invloed. 
  
Jullie hebben extra  23,5 miljoen ter beschikking gesteld voor een normaal klaverblad  en niet voor een 
verkapte flyover/onder 
  
Als jullie eens met elkaar  onder uitleg van mij naar de tekening kijken van dit klaverblad dan loop je eigenlijk 
met de invoegstrook tegen de oude brug Winschoterdiep aan  en daar zou een extra brug voor de 
invoegstrook moeten  
  
komen. Het resultaat is dat indien jullie Zuidbroek doortrekken naar Appingedam in 2 x 2  dan moet daar ook 
een nieuwe brug komen en over 2400 m1 een tweede rechtdoorgaande rijbaan Appingedam> Veendam. 
  
Beter een aquaduct  direct voor 2 x 3 rijstroken . 
  
Tevens will RWS  een compleet nieuw  treinviaduct over  de  totale rijbanen (onnodig)  
  
De besparing van  13,5 milj t.o.v. normaal klaverblad beter steken in Aquaduct  + 2 bruggen. 
  
Ik heb jullie steun nodig, laat mij jullie dit knooppunt uitleggen, ik neem mn lap top mee waar de digitale 
tekeningen te vergroten. 
  
Laten we in jullie fractie kamer samen komen . 
  
afwachtend : Pieter C.J.Muijzert , Parklaan 7 , 9665 HB , Oude Pekela   06- 39 42 99 04   
  

From: J.Wolters@provinciegroningen.nl 
To: pietercj2009@hotmail.com 
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CC: S.M.Beckerman@provinciegroningen.nl; C.Swagerman@provinciegroningen.nl 
Date: Thu, 14 Jun 2012 11:05:07 +0200 
Subject: N33 
 
Geachte heer Muijsert, 
Dank voor uw mail. In tegenstelling wat wij hadden begrepen blijkt dat we als Staten nauwelijks meer invloed 
hebben op de planvorming. Toch willen we ons best doen alsnog een vinger tussen deze deur te krijgen. U 
hebt het over een bijeenkomst in huize Bareveld. Wanneer zal dat plaats vinden? Zo mogelijk zou ik daar 
graag bij zijn. 
In afwachting van uw reactie 
met vriendelijke groeten 
Jan Wolters   SP fractie 
 

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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