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Schriftelijke vragen faunapassage/N33 bij Tjuchem 

Geachte heer Miedema, 

In uw brief van 24 juni 2017 stelt u namens de fractie van GroenLinks een aantal vragen over de faunapassage/ 
ecologische verbinding bij Tjuchem en in hoeverre duurzaamheidsmaatregelen worden meegenomen binnen 
het project verdubbeling N33 Midden. De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan. Voor de 
volledigheid herhalen wij eerst de vraag, gevolgd door het antwoord. 

Vraag 1 
Wat is de stand van zaken rond het Tracébesluit voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en 
Appingedam? Wanneer wordt dit tracé-besluit in PS behandeld? 

Antwoord 
Op dit moment worden verschillende alternatieven onderzocht op verschillende effecten. Op basis van dit 
onderzoek wordt het Voorkeursalternatief voor de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam begin 2018 
Provinciale Staten ter instemming aangeboden. Daarna wordt het Voorkeursalternatief verder uitgewerkt in een 
Ontwerp Tracé Besluit (0TB) en vervolgens een Tracébesluit (TB). De Minister van Infrastructuur en Milieu 
stelt het Tracébesluit vast en is nu voorzien begin 2019. 

Vraag 2 
Is het College het met GroenLinks eens dat met het combineren van de verdubbeling van de N33 met andere 
plannen, zoals de aanleg van een faunapassage, realisatie van (een deel van) een ecologische verbinding en 
het opwekken van duurzame energie wenselijk is? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Ja. Daar waar er een mogelijkheid is om ambities en plannen te combineren, zal dit op haalbaarheid worden 
onderzocht. In deze verkenningsfase worden de kansen in kaart gebracht. 

Vraag 3 
Wordt in de plannen aandacht besteed aan de aanleg van een faunapassage/ecologische verbinding langs het 
Afwateringskanaal bij Tjuchem, met name op het punt waar de nieuwe N33 het kanaal kruist? Zo ja, wat zijn de 
plannen? Zo nee, is GS bereid hier alsnog plannen voor te ontwikkelen? 
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Antwoord 
Ja, hier wordt aandacht aan besteed. Concrete plannen worden na de keuze van het Voorkeursalternatief 
uitgewerkt. Dit ten behoeve van het (Ontwerp) Tracébesluit en het bijbehorende Landschapsplan. 

Vraag 4 
Wordt er bij de plannen voor verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam gedacht aan een 
combinatie met de aanleg van zonnepanelen en oplaadpunten, eventueel in combinatie met de aanleg van een 
geluidswal? Zo ja, wat houden deze plannen in? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Ja. In de hele planvorming van de N33 speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Onderdeel van het 
Voorkeursalternatief is een pakket met duurzaamheidsmaatregelen. De genoemde voorbeelden zijn bekend en 
worden daarin meegewogen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepute^de Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


