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N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Met gepaste trots presenteren wij u deze nieuwsbrief in onze nieuwe project-
huisstijl. We zijn erg blij met ons logo, dat als een kleurrijke ‘schakel’ de 
verbinding met de regio symboliseert. En de slogan ‘meer weg, meer waarde’ 
sluit daar perfect bij aan. De verdubbeling van de N33 is veel meer dan asfalt. 
We gaan dit aan den lijve ondervinden de komende maanden, waarin we actief 
met de omgeving aan de slag gaan. Op zoek naar waarde!

Samen aan de slag. Ina moet als nieuwe omgevingsmanager gelijk flink aan de 
slag, want we hebben ingenieursbureau Sweco opgedragen de omgeving actief 
te betrekken bij de Verkenning.
Om aan het eind van het jaar over een voorkeursalternatief te kunnen besluiten, 
worden er de komende maanden diverse bijeenkomsten gepland met belangen-
vertegenwoordigers. Hieronder gaan we er per thema verder op in.

Klankbordgroepen. Eind vorig jaar hebben we vier klankbordgroepen opgericht; 
Omwonenden, Weggebruikers, Ondernemers en  Landbouw & Natuur. Vertegen-
woordigers van deze klankbordgroepen nemen deel aan de bijeenkomsten die 
worden georganiseerd. In april is er weer een brede bijeenkomst voor alle leden 
van de klankbordgroepen voor een tussentijdse terugkoppeling van de resultaten. 
In mei volgt een tweede bijeenkomst over de effectanalyses en duurzaamheid.

Ontwerpsessies. Om de ligging van het tracé en een aantal locaties nader uit te 
werken worden twee ontwerpsessies georganiseerd. Hiervoor worden vertegen-
woordigers van bewonerscommissies, dorpsbelangen en Fivelpoort uitgenodigd. 
Ook de mensen die in hun zienswijze hebben aangegeven mee te willen denken 
worden uitgenodigd.
 
De ideeën en aandachtspunten die reeds zijn aangedragen worden vooraf al 
verwerkt in eerste ontwerpschetsen. Tijdens de ontwerpsessies kijken we heel 
specifiek naar een aantal knoop- en knelpunten. De opbrengst van de eerste 
sessie wordt verwerkt in de ontwerpschetsen en getoetst in de tweede sessie. 
Het is dus de bedoeling dat deelnemers bij beide sessies aanwezig zijn.

Duurzaamheid. Voor dit thema zijn al veel inspirerende ideeën aangedragen 
tijdens de eerste klankbordgroep bijeenkomst. Er worden 3 bijeenkomsten 
georganiseerd die specifiek ingaan op de thema's circulaire weg, energie en 
biodiversiteit. Voor iedere bijeenkomst worden bedrijven uitgenodigd die actief 
zijn in de genoemde specialisaties.

Landbouw. De verdubbeling van de N33 heeft ook effecten op de agrarische 
bedrijven in het gebied. Dit is een van de effecten waarop we de alternatieven 
voor de verdubbeling gaan beoordelen.
Samen met belangenvertegenwoordiger LTO organiseren we aparte bijeenkom-
sten waarin hun belangen centraal staan. Ook deze sessies zijn input voor de 
ontwerpschetsen.

Resultaten. Tussentijds houden wij u op de hoogte van de voortgang en resulta-
ten middels ons Twitteraccount @N33Midden en deze emailnieuwsbrief. En bin-
nenkort komt onze website www.n33midden.nl online. Na de zomer organiseren 
we twee informatiebijeenkomsten om de ontwerpschetsen en effecten aan alle 
belangstellenden te presenteren.
 
De komende maanden wordt dus een periode van intensieve samenwerking. 
Met als doel dat de bestuurders aan het eind van het jaar kunnen beslissen over 
een gedragen voorkeursalternatief. 
 
Met vriendelijke groet,

Bert van der Meulen
Projectmanager verdubbeling N33 Midden

Nieuw gezicht. Naast een nieuwe huisstijl hebben we ook een 
nieuw gezicht van de N33 Midden. Ina de Lange volgt Jeroen 
Veltman op als omgevingsmanager. Voor vragen die betrek-
king hebben op uw eigen belang kunt u contract opnemen met 
Ina via email W.J.de.Lange@provinciegroningen.nl of telefoon 
06-551 904 73. Voor algemene vragen over het project kunt u 
deze email beantwoorden.
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