
 
 
Twee nieuwe alternatieven in Verkenning N33 Midden  
 

Op 18 april zijn de definitieve alternatieven voor de Verkenning van de 
verdubbeling van de N33 Midden gepresenteerd aan de deelnemers van de 
ontwerpsessies en klankbordgroepen. In totaal worden er zeven alternatieven 

meegenomen in de effectenonderzoeken die in de komende maanden worden 
uitgevoerd.  
 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in 2016 ter visie lag, ging uit van drie 
alternatieven. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn vorig jaar Alternatieven D en G uit 
de Voorverkenning toegevoegd, omdat deze ook deels tegemoet komen aan de 
projectdoelstelling.  
 
Interactieve ontwerpsessies 
De afgelopen maanden heeft de projectorganisatie intensief samengewerkt met 
belangenvertegenwoordigers en direct omwonenden. Tijdens interactieve ontwerpsessies 
konden deelnemers hun wensen en belangen kenbaar maken. Zo is het alternatief van 
werkgroep Tjuchem verder uitgewerkt tot Alternatief X1. En ontstond er vanuit de 
werkgroep Landbouw een nieuw tracé, Alternatief X2.  
 
Kansrijke alternatieven  
‘We hebben mensen uitgedaagd om te zeggen wat ze wél willen en hen letterlijk aan de 
tekentafel gezet’, vertelt Ina de Lange, omgevingsmanager van de N33 Midden. ‘Dat dit 
twee kansrijke alternatieven heeft opgeleverd is een prachtig resultaat.’ 
 
Effectenonderzoeken 
De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar de effecten op de omgeving, zoals 

luchtkwaliteit, geluid, landschap, natuur, etc. Op basis van de onderzoeksresultaten 
wegen we de alternatieven tegen elkaar af. In het najaar van 2017 presenteren we de 
resultaten hiervan aan alle belanghebbenden. Mensen kunnen hier op reageren, onder 
andere via www.n33midden.nl.  
 
 
 
   
 

http://www.n33midden.nl/


www.n33midden.nl  
We vinden het belangrijk om de omgeving actief te betrekken bij de planvorming. Op de 
projectwebsite www.n33midden.nl kunt u de laatste ontwerpschetsen bekijken en een 
reactie plaatsen. Onder ‘Denk mee’ vindt u de link naar het omgevingsplatform. Indien 
de link niet werkt adviseren wij u om de website refreshen (F5).  
Volg ons ook op Twitter @n33midden 
 
Planning  
Mei, juni, juli  Effectonderzoeken  
Juli    Presentatie eerste resultaten 
September  Rapport Verkenning  
Najaar   Consultatieronde omgeving  

December  Bestuurlijk besluit Voorkeursalternatief  
Begin 2018   Instemming Provinciale Staten  
2018    Ontwerp-tracébesluit  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verdubbeling van de N33 tussen 
Zuidbroek en Appingedam. Met de verdubbeling van de N33  wordt de bereikbaarheid van de regio en 
de verkeersveiligheid verbeterd. En wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en 
de leefbaarheid van Noord-Oost Groningen. 
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