Verdubbeling N33
Zuidbroek– Appingedam
voorgenomen voorkeursalternatief

N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Verdubbeling N33
Zuidbroek – Appingedam
Het Rijk en de provincie Groningen willen de N33 tussen
Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en onderzochten
daarvoor een aantal alternatieven. Uit het onderzoek
blijkt dat de verdubbeling van de N33 Midden het meest
gunstig is op basis van alternatief X1. Dit alternatief scoort
het beste op verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van
Noordoost Groningen, twee belangrijke doelen van de
verdubbeling. Alternatief X1 is door omwonenden uit
Tjuchem aangedragen en snijdt de bocht in het huidige
tracé af.
Bij het aanvankelijke onderzoek in 2016 werd uitgegaan van drie alternatieven, namelijk A, B en C. Naar aanleiding van zienswijzen op de gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn toen alternatief D en G
uit de Voorverkenning toegevoegd, omdat deze ook deels tegemoet
komen aan de projectdoelstelling. Uit de klankbordgroepen en diverse
ontwerpsessies zijn nog twee extra alternatieven ontwikkeld; X1 en X2. In
de verkenningsfase zijn dus zeven alternatieven onderzocht. Er is onder
andere gekeken naar de effecten op de verkeer, natuur, milieu landbouw,
toekomstbestendigheid, draagvlak en kosten. Alternatieven D en G zijn
als eerste afgevallen, omdat het tracé hierbij slechts deels verdubbeld
wordt. Kijk op www.n33midden.nl/ontwerpen voor een verdere toelichting op de alternatieven.
Alternatief A
Alternatief B
Alternatief C
Alternatief X-1
Alternatief X-2

Alternatieven noordelijk deel N33

Keuze voor X1

Doelen

Alternatief X1 scoort goed op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, heeft veel
draagvlak en past binnen het beschikbare budget. Daarnaast biedt dit alternatief kansen om de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur zoveel
mogelijk te volgen en te herstellen. Ook is X1 toekomstbestendig met het
oog op het eventueel verdubbelen van het laatste deel van de N33 naar de
Eemshaven.

De effecten van de verschillende alternatieven zijn beoordeeld op de doelen
van het project. Deze doelen zijn:
• Bevorderen van de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van
Noordoost Groningen.
• Verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.
• De weg veiliger maken voor het verkeer.
• Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt.

‘Ik ben heel blij dat dit alternatief uiteindelijk het beste scoort.
Het ontwerp is namelijk aangedragen
door de omgeving. Onze slogan is ‘Meer
weg, Meer waarde’ en als je dan op basis
van harde feiten een burgerinitiatief tot
voorkeursalternatief kunt kiezen hebben we het waar gemaakt.’ zegt Fleur
Gräper- van Koolwijk, gedeputeerde
provincie Groningen.

Impuls voor de regio
De verdubbeling van de N33 betekent een mooie impuls voor Noordoost
Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Met de verdubbeling van de N33 Midden zal het aantal
ongevallen met slachtoffers met circa 70% afnemen.
De verdubbelde N33 trekt ook verkeer aan van parallelle routes en daarmee
wordt het onderliggend wegennet ontlast, wat goed is voor de verkeersveiligheid.

Beoordeling alternatieven
De alternatieven zijn beoordeeld op de effecten op verkeer, natuur, milieu
en landbouw. Uit het effectenonderzoek bleek geen doorslaggevend onderscheid tussen de alternatieven.
De afweging tussen de alternatieven is gemaakt aan de hand van de doelen
van het project, toekomstbestendigheid, draagvlak in de omgeving en de
kosten.

In onderstaande tabellen staan de effectbeoordeling voor de verschillende
doelen.
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Doelbereik verkeersveiligheid

Alternatief A, langs het bestaande tracé, scoort voldoende op bereikbaarheid en verkeersveiligheid, maar door de bocht in het tracé iets minder dan
alternatieven B, C, X1 en X2 die een meer gestrekt tracéverloop hebben.

Landschap
Als gekeken wordt naar landschap ziet de beoordeling er als volgt uit.
Effecten Landschap
Landschapstype en -structuur

A

B

C

X1

X2

0

0/-

0/-

0/+

0/+

De alternatieven zijn beoordeeld op de kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschapsstructuur. Alternatieven X1 en X2 sluiten het beste
aan op de bestaande verkaveling in het landschap.

Toekomstbestendig
Er is gekeken naar de toekomstbestendigheid van de alternatieven. Bij de
plannen voor de verdubbeling N33 Midden wordt rekening gehouden met
een eventuele verdere verdubbeling naar het noorden. Daarom is gekeken
naar een toekomstige aanpassing van de kruising over het Eemskanaal,
wanneer de brug wordt verhoogd of vervangen door een aquaduct. Om hier
goed op aan te sluiten moet de N33 óver de N362 worden aangelegd.
Alleen bij alternatief A kan een hoge ligging van de N33 over de N362 niet
gecombineerd worden in geval van een aquaduct. De hellingen worden dan
te steil.
Anticiperen op verdere verdubbeling
A
0/-

B

C

X1

X2

0/+

0/+

0/+

0/+

Draagvlak
Er is een intensief participatietraject doorlopen met de omgeving. Er zijn
klankbordgroepen opgericht en diverse ontwerpsessies georganiseerd. Ook
zijn er veel keukentafelgesprekken gevoerd. De gemeenten Appingedam,
Midden-Groningen en Delfzijl zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau intensief betrokken bij de verkenning. Werkgroep Tjuchem ontwikkelde alternatief X1 en vanuit de ontwerpsessies is alternatief X2 ontstaan.

‘Dat alternatief X1 is gekozen als voorkeursalternatief is wel de kroon op ons werk.
We hebben er met elkaar zo hard aan gewerkt, dan is het geweldig dat het lukt.
We zijn in 2014 aan de slag gegaan nadat een mogelijke variant voor ons dorp
Tjuchem heel negatief zou uitpakken.
Dit succes hebben we behaald, nu gaan we voor een goede invulling van het tracé voor
het gehele gebied rond X1.’ vertelt Siert van der Laan van werkgroep Tjuchem.

Werkgroep Tjuchem

Kosten
Op basis van de kosten is geen alternatief afgevallen. De keuze tussen X1 en
X2 is wel op basis van kosten gemaakt. Doordat X2 grotere impact heeft op
de ondergrondse infrastructuur is dit alternatief duurder.
Alternatief
A

Alternatief X1

Kosten in mln
97

B

92

C

96

X1

95

X2

98

Er is een aantal keuzes gemaakt om binnen het budget te blijven:
- Geen aanpassingen bij het gedeelte tussen het Winschoterdiep en
knoop A7-Zuidbroek. Dit bespaart een brug en asfalt.
- Geen aansluiting Geerlandweg.

Aansluiting Siddeburen

De conclusie

De aansluiting op N387 wordt uitgevoerd door middel van een halfklaverbladaansluiting. Dit is de meest verkeersveilige oplossing voor de verkeersstromen ter hoogte van Siddeburen.

Voorkeursalternatief X1 is gekozen op basis van een aantal afwegingen. De
gestrekte alternatieven B, C, X1 en X2 voldoen beter aan het doelbereik dan
A. Ze zijn toekomstbestendiger en bieden landschappelijk meer kansen. Van
de gestrekte alternatieven hebben X1 en X2 meer draagvlak dan B en C.
Alternatief X2 heeft de grootste impact op de ondergrondse infrastructuur
en is daardoor de duurste optie. Daarmee komt de keuze voor het voorkeursalternatief uit op X1.

Volledig energie-neutrale weg

N33

De provincie Groningen en het Ministerie van I&W spraken eerder de ambitie
uit de N33 Midden als volledig energie-neutrale rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd.
Alle alternatieven boden goede kansen voor duurzaamheid. Alternatief X1 is
1.8 km korter dan het huidige tracé, waardoor het brandstofverbruik afneemt.
Ook biedt een geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal kansen voor
een ecologische verbindingszone. Daarmee is de keuze voor alternatief X1
ook een duurzame keuze.

Siddeburen

Consultatieronde
Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op de effectenstudie en de keuze voor het voorkeursalternatief. Na deze consultatieronde kiezen de bestuurders, mede op basis van de reacties, het definitieve
bestuurlijk voorkeursalternatief. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten en aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat.

Aansluiting Siddeburen

Rapporten inzien

Planning en procedure

Het Verkenningenrapport/ 1e fase MER zijn vanaf 16 februari te downloaden
op www.n33midden.nl.
De rapporten liggen van 16 februari tot en met 16 maart 2018 ter inzage op de
volgende locaties:
- Het provinciehuis van de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te
Groningen
- Het stadskantoor Appingedam, Wilhelminaweg 14 te Appingedam
- Het gemeentehuis Midden-Groningen, Hoofdweg 10a te Slochteren
- Het gemeentehuis Midden-Groningen, Kerkstraat 2 te Muntendam
- Het gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand
- Het gemeentehuis Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10 te Delfzijl

Reageren
U kunt tot en met 16 maart a.s. reageren op het Verkenningenrapport/ 1e fase
MER en het voorkeursalternatief.
Stuur uw reactie digitaal naar N33midden@provinciegroningen.nl of per
post naar Provincie Groningen, t.a.v. project N33 Midden, postbus 610, 9700 AP
Groningen. U kunt ook reageren op het online omgevingsplatform op
www.n33midden.nl onder ‘denk mee’.
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