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Onderwerp: Zienswijze OntwErp Tracébesluit verdubbeling N33 Midden 

Geachte projectdirectie N33 Midden, 

Hierbij ontvangt u onze zienswijze op het tracébesluit verdubbeling N33 Midden. Wij hebben u 

eerder dit jaar op 20 maart en 7 april brieven gestuurd om onze zorgen te uiten over de gevolgen 

van de verdubbeling van de N33. Deze zorgen zijn met het ter inzage leggen van het ontwerp 

tracébesluit nog niet volledi; weggenomen. Vandaar dat wij er belang aan hechten om de door ons 

genoemde punten ook in een zienswijze naar voren te brengen. Wat ons betreft is aandacht nodig 

voor de volgende onderwerpen: 

Het vervallen van de Leerlandweg 

Zoals aangegeven in onze zienswijzen van 20 mei 2016 en 16 maart 2018, en in onze brieven van 20 

maart en 7 april jongstleden maken wij ons zorgen over het vervallen van de aansluiting op de 

Leerlandweg in het Ontwen Tracébesluit. Wethouder Borg heeft aangegeven dat de gemeente 

Midden -Groningen alleen kan instemmen met dit voornemen als er een goed alternatief ligt. Om 

deze reden is op 16 september 2019 in het bestuurlijk klankbord N33 Midden afgesproken dat er 

een onderzoek komt naar alternatieven voor het vervallen van de Leerlandweg. 

De aansluiting Leerlandweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van het achterliggend 

gebied. Om deze reden hebben wij het onderliggende wegennet aangepast en hierin geïnvesteerd. 

Gemeente, inwoners en ondernemers zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling van Steendam, 

Tjuchem en het Schildmeergebied. In combinatie met het versterkingsprogramma vanuit het 

aardbevingsdossier zijn wij samen met deze dorpen een uitgebreid visietraject gestart. Onze 

gezamenlijke inzet is om voor het gebied een meerwaarde te creëren in combinatie met de 

versterkingsopgave. Goede bereikbaarheid is in dit kader van groot belang. 
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Niet in de laatste plaats vanvrege de verwachte (bouw)transporten vanwege de versterkingsopgave. 

Het zonder meer afsluiten van de Leerlandweg zonder goed alternatief is wat ons betreft een forse 

beperking van (het ontwikkeuingsperspectief van) de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid aan de 

zuid-oostoever van het Schildmeer, een verslechtering van de bereikbaarheid van de dorpen 

Steendam en Tjuchem, een verslechtering van de bereikbaarheid van natuurgebied Roegwold en 

een ongewenste extra belastng van het wegennet in Siddeburen. Onze argumentatie werd 

bevestigd in de diverse contacten die we hadden met inwoners, verenigingen en ondernemers in 

dorpen en het gebied rondom het Schildmeer. Wellicht ten overvloede attenderen wij u er op dat 

het gebied -naast de potentie om zich te ontwikkelen van een recreatieve hotspot- ook een 

belangrijke agrarische functie heeft. Veel zwaar vrachtverkeer moet door de dorpskernen om de 

oogst van het land naar de afnemers te brengen. Dat is een zeer ongewenste en onveilige situatie. 

Met het project N33-Midden kunnen we een duurzame ontwikkeling mogelijk maken die gedragen 

wordt en de veiligheid van inwoners en recreanten borgt. 

Inmiddels heeft onderzoeksbureau Goudappel Coffeng in kaart gebracht op welke manieren de 

bereikbaarheid van het gebied in stand kan worden gehouden en hoe de gevolgen voor de 

leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp Siddeburen zo beperkt mogelijk kunnen blijven. 

Goudappel Coffeng adviseert om een `bypass' te realiseren langs het dorp Siddeburen. Waar 

helaas nog steeds onduidelijkheid over is, is hoe het in het rapport voorgestelde 

voorkeursalternatief wordt gefinancierd. De noodzaak om een alternatief uit te voeren komt 

rechtstreeks voort uit de keuze vanuit het project verdubbeling N33 om de Leerlandweg te laten 

vervallen. Wij zijn van menirg dat de compenserende maatregelen hiervoor, zoals geadviseerd door 

Goudappel Coffeng, ook vanuit het project moeten komen. 

Er is op dit moment dus nog steeds onvoldoende perspectief op een oplossing waar financiering 

voor is en die dus ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Om deze reden kan in onze ogen (nog) 

niet worden voldaan aan onze voorwaarde dat er een goed alternatief moet liggen voor het 

vervallen van de aansluiting Leerlandweg. Wij vinden het een goede stap dat er nu een onderzoek 

ligt naar alternatieven, maar we kunnen niet instemmen met het vervallen van de aansluiting 

Leerlandweg zonder dat er concreet perspectief wordt geboden op de uitvoering van de 

bijbehorende maatregelen. Wij zijn van mening dat hierover concrete toezegging moeten liggen, 

voordat wij kunnen instemmen met het vervallen van de aansluiting Leerlandweg en dus met het 

voorliggende Ontwerp Tracébesluit. 

Toegankelijkheid van het dorp Siddeburen 

Wij vragen uw aandacht voor de toegankelijkheid van Siddeburen vanwege uw voornemen om zowel 

de aansluiting van de N33 op de Leerlandweg als de aansluitingen van de N33 op de Oudeweg te 

laten vervallen. In Siddeburen is de afgelopen periode intensief contact geweest tussen 

ondernemers, projectorganisatie en gemeente om na te gaan of een combinatie van het 

afrittenstelsel van de N33 erg het ontwerp van bedrijventerrein Kalverkampen II in Siddeburen 

mogelijk is. Dit is mogelijk gebleken. 
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Door de keuze om de afrit vip Kalverkampen II te laten lopen verschuift de entree van Siddeburen 

naar het oosten van het dorp. Hiermee komen de op - en afritten bij de Oudeweg te vervallen en 

moet het verkeer tussen Siddeburen en de N33 in een aantal gevallen op een onlogische rmanier 

omrijden. Het vervallen van de Leerlandweg kan bovendien tot gevolg hebben dat het verkeer 

richting Steendam en Appin~edam vanaf Siddeburen geen gebruik meer zal maken van de N33. Wij 

vinden het van belang dat er maatregelen komen om deze negatieve effecten te voorkomen of te 

compenseren. Wij verzoeker u om hierbij ook een maatregel in overweging te nemen die wordt 

genoemd in een eerdere rapportage die is opgesteld door Sweco, met als aanleiding de 

verkeerssituatie in Noordbro?k. Hierin wordt voorgesteld om bij de rotonde N387 een extra afrit 

richting Eideweg te maken. Het voordeel van deze aanpassing is namelijk dat de verkeersdruk in 

het dorp Noordbroek ook afraemt 

Het verplaatsen van de dorpsentree van Siddeburen stelt verder eisen aan de inrichting. Deze eisen 

zijn in het landschapsplan oFgenomen en gepresenteerd aan gemeente en inwoners. Echter, de 

uitvoering van de nieuwe dorpsentree is niet volledig geborgd in het project. Hiermee kan de 

gepresenteerde nieuwe dorFsentree met veel groen en carpoolplaatsen op dit moment slechts 

gedeeltelijk gerealiseerd woeden. Wij zouden graag zien dat de inrichtingsmaatregelen zoals 

genoemd in het landschapspan als onderdeel van het project worden uitgevoerd. De noodzaak van 

deze inrichtingsmaatregelen komt immers ook voort uit de keuze om de dorpsentree te 

verplaatsen. 

Verlegging van het tracé bij Tjuchem 

In Tjuchem is de verdubbelirg van de N33 ingrijpend voor onze inwoners. In de gekozen `X1' variant 

komt de N33 dichter bij het dorp Tjuchem te liggen. De X1 variant is weliswaar tot stand gekomen 

op verzoek van onze inwoners, maar de hierbij gevraagde maatregelen om milieu-effecten te 

verminderen, zoals verdiepte ligging van de weg of een aquaduct zijn niet in het Ontwerp 

Tracébesluit terecht gekomen. De leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving nemen hierdoor 

per saldo af. U heeft toegez?gd leefbaarheidsmaatregelen zoals het dorpsbos, wandelrondje 

inclusief brug en een fietsverbinding tussen Tjuchem en Appingedam te realiseren. Dat waarderen 

wij. Ook heeft u aangegeven dat er een geluidswerende voorziening komt langs het tracé bij 

Tjuchem. Met deze toezegging worden echter de afmetingen en ligging van deze voorziening en het 

te bereiken doel niet geborgd. De kwaliteit van de leefomgeving als gevolg van het dichterbij 

brengen van de N33 blijft vcor ons een belangrijk aandachtspunt en wij vragen u dan ook 

nadrukkelijk om bij de uitwerking van de plannen deze kwaliteit voor onze inwoners te 

waarborgen, in het bijzondE-- nabij het dorp Tjuchem. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 4 van 4 

Zaak: 2020-019886 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp Tracébesluit 

verdubbeling N33 Midden 

Tot slot 

Wij blijven graag betrokken bij de uitwerking van de plannen en wij gaan graag verder met u in 

gesprek over de in deze zienswijze genoemde punten. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders. van de gemeente Midden-Groningen, 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 
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