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Stand van zaken 
Eind 2018 is het voorkeursalternatief vastgesteld voor de N33 Midden. In 2019 is het ontwerp verder 
uitgewerkt op detailniveau en hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn 
verschillende sessies georganiseerd met inwoners. Bijvoorbeeld over de inpassingen in de omgeving en 
eventuele geluidsoverlast. Naar verwachting wordt hiermee het Ontwerptracébesluit afgerond in het 
voorjaar van 2020. Daarna volgt een inspraakronde en kunnen de voorbereidingen starten voor het 
Tracébesluit. Als alles dan volgens planning loopt kan de minister in 2021 het Tracébesluit vaststellen. 
 
Uitgelicht 
Een van de aanpassingen in het ontwerp is de aansluiting  
van de N33 op de Holeweg in Appingedam, deze aansluiting  
is naar het zuidwesten opgeschoven en compacter geworden. 
 
 
 
Afbeelding: Het oude (vaag) en het nieuwe ontwerp  
(scherp) van de aansluiting Holeweg over elkaar gelegd 
 
Verkenning vrijwillige kavelruil (Tjuchem en Appingedam)  
In het nieuwe jaar start het Kadaster met de verkenning naar vrijwillige kavelruil in het gebied tussen 
Tjuchem (het Afwateringskanaal) en Appingedam. De N33 volgt hier straks een nieuw tracé. Dat 
betekent iets voor de grondeigenaren in dit gebied: het tracé doorsnijdt namelijk verschillende kavels. 
Door wat breder te kijken dan alleen naar de grond onder de nieuwe weg, is het misschien mogelijk om 
via een ruiling tot aantrekkelijke kavels te komen voor grondeigenaren. Uit een enquête blijkt namelijk 
dat boeren liever grond voor grond willen dan een financiële compensatie. Om de kans op een 
succesvolle en vrijwillige kavelruil te vergroten, heeft de Provincie Groningen inmiddels 
overeenstemming bereikt over de aankoop van gronden die hiervoor ingezet kunnen worden. De 
grondeigenaren in het gebied zijn per brief geïnformeerd over de mogelijkheid van deze vrijwillige 
kavelruil. Begin 2020 starten hierover gesprekken met de grondeigenaren. In april moet duidelijk 
worden of de kavelruil haalbaar is. Naar verwachting start daarna de formele grondverwerving. 
 
Het projectteam wenst iedereen fijne feestdagen en een veilig 2020! 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar n33midden@provinciegroningen.nl 


