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Persbericht 
 

Milieueffectrapport N33 Zuidbroek - Appingedam 
 
Verbetering bereikbaarheid en veiligheid concre-
ter uitwerken 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport eerste fase voor de N33 Midden 
getoetst. Zij concludeert dat het rapport nog niet compleet is. Het concreet maken 
van de doelstellingen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren 
leidt mogelijk tot een nieuw alternatief. In een voorlopig advies geeft zij aan dit te 
onderzoeken. 
 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-
eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit samen met Provinciale Staten van Groningen over het 
project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het project 
Rijksweg N33 loopt van Assen naar de Eemshaven. Op het traject N33 Midden, van 
Zuidbroek naar Appingedam, willen de provincie en het rijk de bereikbaarheid en de 
verkeersveiligheid verbeteren. Zij willen de weg daarom verdubbelen naar 2x2, en de 
kruisingen ongelijkvloers maken. 
Voordat de Provinciale Staten en de minister van IenW een besluit nemen zijn de mili-
eugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van IenW heeft de Com-
missie gevraagd het MER eerste fase te toetsen. 
 
Het advies 
Het 1e fase MER is opgesteld om te komen tot een voorkeursalternatief. De Commissie 
constateert dat de doelstellingen bereikbaarheid en verkeersveiligheid nog onvol-
doende concreet zijn uitgewerkt. Zij adviseert deze doelstellingen aan te scherpen en 
daarbij uit te gaan van actuele cijfers voor vrachtverkeer en verkeersongevallen. Toets 
daarna op basis van de aangescherpte doelstellingen de onderzochte alternatieven op-
nieuw op doelbereik. De Commissie adviseert om dan na te gaan of een ander alterna-
tief (opnieuw) in beeld komt, zoals bijvoorbeeld een 2x1 weg met ongelijkvloerse aan-
sluitingen. Wanneer dit alternatief alsnog in beeld komt, adviseert zij dit te betrekken bij 
de keuze voor het voorkeursalternatief.  
 
De Commissie adviseert om een aanvulling te maken op het MER en deze informatie 
te betrekken bij de keuze van het voorkeursalternatief. De minister heeft aangegeven 
dit advies over te nemen en zij zal de Commissie ook vragen de aanvullende informatie 
te beoordelen. Na ontvangst van deze informatie zal de Commissie een definitief advies 
opstellen.  
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