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Geachte projectdirectie N33 Midden, 
 

Binnen het project N33 Midden is de afgelopen maanden een effectenstudie uitgevoerd. Op basis 

daarvan is eind januari het voorkeursalternatief X1 gekozen en gepresenteerd.  

Wij onderschrijven de plannen om te komen van de verdubbeling van N33 Midden. Het verbetert de 

economische ontwikkeling van de regio omdat de N33 voorwaardenscheppend voor de vestiging van 

bedrijven is. Daarnaast verbetert de verkeersdoorstroming en neemt ook de verkeersveiligheid toe.   

Wel vinden wij dat de N33 Midden en haar gebruikers te gast zijn in het oude cultuurlandschap van 

Midden-Groningen. Daarbij hoort de insteek om het project zo goed en duurzaam mogelijk in te 

bedden, alsmede om waar mogelijk de koppelkansen te benutten die bijdragen aan een versterking 

van leefbaarheid. Ten principale vinden wij dat van een verslechtering voor de omgeving in ieder 

geval geen sprake zou moeten zijn. 

Hieronder treft u puntsgewijs onze zienswijze op het voorgenomen voorkeursalternatief en de 

daaraan ten grondslag liggende effectenstudie:  

 Wij zijn ingenomen met de keuze voor alternatief X1 als tracévariant. Vooral omdat deze 

variant tot stand is gekomen op basis van overleg met direct belanghebbenden, zoals de 

inwoners van Tjuchem. Variant X1 heeft voldoende afstand tot dorp en borgt daarmee dat 

de hinder voor de dorpsbewoners tot een minimum beperkt zal blijven. Waardering hebben 

wij ook voor de wijze waarop u voorstelt het Afwateringskanaal te kruisen. De lengte van 

het viaduct heeft voldoende overspanning om in de toekomst ook de ecologische 

verbindingszone tussen de natuurgebieden Roegwold en Hondhalstermeer te realiseren. Wij 

adviseren u om in deze overspanning ook rekening te houden met voldoende 

doorvaarhoogte voor de recreatievaart, gebaseerd op verwachte bodemdalingseffecten. 

Een toereikende doorvaarthoogte is van belang om de ambitie van een aantal Oost-

Groninger gemeenten in de benen te houden om het vaarcircuit in Oost-Groningen te 

verstevigen (Rondje Groningen).       
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 In de voorkeursvariant is de aansluiting Geerlandweg nabij Steendam verdwenen. In onze 

zienswijze (20-05-2016) en met onze klanteisen (januari 2017) gaven wij eerder aan de 

aansluiting Geerlandweg zeer belangrijk te vinden in verband met de bereikbaarheid van 

het achterliggend gebied. Vanwege deze waarde hebben wij het onderliggende wegennet 

aangepast en hierin geïnvesteerd. Afsluiting van de Geerlandweg betekent ons inziens een 

regelrechte beperking van (het ontwikkelingsperspectief 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 (mede provinciaal belang) en een ongewenste 

extra belasting van het wegennet in Siddeburen. Onze argumentatie werd bevestigd in de 

diverse contacten die we hadden met inwoners, verenigingen van plaatselijk belang en 

(recreatie-)ondernemers in dorpen en het gebied er ruim om heen en rondom het 

Schildmeer. 

Wij pleiten daarom nogmaals nadrukkelijk voor het behoud van de aansluiting 

Geerlandweg! 

 

 N33 Midden doorsnijdt het dorpsgebied van Siddeburen. Juist hier is de impact van de 

verdubbeling daarom groot. Voor wat betreft de aansluiting met de N387 begrijpen we de 

argumenten voor een halfklaverblad-model ten faveure van een aansluiting in de vorm van 

een Haarlemmermeer-model. Wel vinden wij het van belang dat het klaverbladmodel een 

passende detaillering moet krijgen. Onze aandacht gaat daarbij uit naar de oostelijke 

parallelle verbinding naar het lintdeel Oudeweg in relatie tot de voorkomende bebouwing, 

langzamere verkeersbewegingen alsook de planvorming voor bedrijventerrein 

Kalverkampen II.  Maar onder andere ook naar de westelijke toe- en afrit in relatie tot het 

lintdeel Eideweg. Daarom willen we graag betrokken worden bij de detaillering en 

inpassing van het halfklaverblad, de toevoerwegen en de aansluitingen in- en nabij 

Siddeburen. Met als doel veilige en passende oplossingen voor het (langzaam) verkeer in en 

rondom Siddeburen. 

 

 N33 Midden schampt ook de Korengarst. Aanwonenden vragen aandacht voor de bestaande 

en verwachte hinder op het gebied van afwatering, licht, geluid en verkeersveiligheid. 

Omdat wij die zorg delen, waarderen wij uw inzet tot de dialoog met betrokkenden op 

deze punten. Oplossingen liggen ons inziens in mitigerende maatregelen, maar ook in de 

vorm van een as-verspringing. Wij prefereren het laatste, omdat mitigerende maatregelen 

zouden kunnen leiden tot aantasting van het heersende autowegpanorama.  

 

 Aanwonenden langs de Hoofdstraat in Noordbroek ondervinden hinder van 

landbouwverkeer. Al langere tijd wordt nagedacht om de Korengarst als parallelweg langs 

de N33 verder door te trekken en daarmee de Pastorieweg met de Scheemderweg te 
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verbinden. Die zoektocht is tijdens diverse overleggen en contacten met u in het kader van 

N33 Midden aan de orde geweest. Hoewel deze parallelle ontsluiting buiten de 

projectscoop valt, zien wij hier wel een koppelkans. Wij zouden het waarderen wanneer 

het thema modelmatig worden meegenomen in de Landbouw Effect Rapportage N33 

Midden. Een gedegen analyse is dienstbaar voor eventuele besluitvorming op dat punt.  

 

 Het wegdek van de N33 bestaat nu uit geluidsneutraal DAB. In de MER en het Besluit 

geluidhinder milieubeheer wordt echter uitgegaan van een geluidsreducerende dunne 

deklaag A. Dat is een hogere referentiekwaliteit. In onze optiek zou voor het wegontwerp 

gebaseerd moeten zijn op de heersende lagere referentiekwaliteit van het geluidsneutrale 

DAB. Die lagere referentiekwaliteit zou dan ook de basis voor eventueel benodigde 

mitigerende maatregelen moeten zijn. Richting omwonenden die plotsklaps dichter op de 

N33 Midden komen te wonen (zoals aan de Hoofdweg in Tjuchem) is dit een beter gebaar.    

De samenwerking binnen de projectorganisatie beschouwen wij als constructief. Mede om die reden 

dragen wij - als preferente belanghebbende - ambtelijk en bestuurlijk de komende jaren graag ons 

steentje bij aan de verdere detaillering en realisatie van de plannen. En willen we u vragen ons 

nauw te blijven betrekken bij de detaillering en voorbereiding van de plannen. 

Voor dit moment wensen wij u in ieder geval succes met de verwerking van alle zienswijzen.  

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Rein Munniksma      Henk Mulder 

Burgemeester       Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 


