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Geachte voorzitter/leden, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken en de planning van de 
gewenste verdubbeling van rijksweg N33 tussen Assen (A28) en Zuidbroek (A7).  
 
De provincie Drenthe pleit al jaren samen met de regio voor verdubbeling van de  
rijksweg N33, het gedeelte tussen Assen (A28) en Zuidbroek (A7). De regio heeft 
samen met het bedrijfsleven haar krachten gebundeld in het Platform N33. 
 
Al in 1993 werd het rapport Verkeers- en vervoerseconomische effecten verdubbeling 
N33 opgesteld in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen. Het doel, opna-
me van het project in het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport van het 
Rijk, werd met deze rapportage niet bereikt. Wel bleef de regio de problematiek van 
de rijksweg N33 onder de aandacht van de minister houden. 
 
Op basis van de regionale argumenten zijn de afgelopen jaren een aantal verkeers-
veiligheidknelpunten in de N33 door het Rijk erkend. De kruising met de Dalweg bij 
Wildervank werd ongelijkvloers gemaakt, de aansluiting Meeden werd verbeterd, het 
verkeersplein Gieten krijgt in het kader van het convenant N34 een ongelijkvloerse 
kruising en er werd een budget beschikbaar gesteld voor kleinschalige aanpak van 
onveiligheid op de N33 en N34.  
 
Ontwikkelingsplan N33 
In 2004 heeft het Platform N33 samen met de Stuurgroep Veenkoloniën opdracht 
gegeven de strategie voor verdubbeling in 2003/2004 uit te werken in het Ontwikke-
lingsplan N33. Een samenvatting van het plan, voorzien van een ontwikkelingsmodel 
N33 is bijgevoegd.  
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De door de regio voorgenomen verdubbeling van de N33 is besproken met de  
minister van verkeer en waterstaat (VW) tijdens het landsdelig overleg van  
Noord-Nederland op 29 november 2004. Er zijn toen belangrijke doorbraken bereikt. 
Met de minister is afgesproken dat de regio en het Rijk gezamenlijk, op basis van de  
beschikbare middelen en de inzet van privaat geld, de mogelijkheden bekijken van het 
gefaseerd aanpakken van de N33. Voorts is het beschikbare budget voor kleinscha-
lige aanpak van onveiligheid op de N33 en de N34 van € 2.570.000,-- bevestigd  
(onderhoudsmiddelen Rijkswaterstaat, Noord-Nederland € 860.000,-- en het amen-
dement Hofstra, Mastwijk in 2003 € 1.710.000,--).  
 
Een belangrijke argumentatie voor de verdubbeling van de N33 is het verbeteren van 
de verkeersonveiligheid op deze rijksweg. Ondanks de gesignaleerde positieve  
ontwikkeling van de verkeersveiligheid in Drenthe neemt het aantal ongevallen op de 
rijksweg N33 toe. 
 
Direct na deze toezeggingen van de minister zijn wij in overleg met de gemeente  
Assen gestart met een integraal ontwikkelingsproject Assen-Zuid. 
 
Motie-Hofstra 
Tijdens de behandeling van de begroting Infrastructuur in de Tweede Kamer op 
20 december 2004 werd de motie van de leden Hofstra, Mastwijk, Van der Ham,  
Hermans en Dijksma aangenomen. In die motie staat dat de Kamer een substantiële 
bijdrage van € 50.000.000,-- wil verlenen aan een verdubbeling van de N33 tot een 
autoweg met 2 x 2 rijstroken en totaal ongelijkvloerse aansluitingen, onder de voor-
waarde dat de N46 en de N34 overgaan naar de provincies Groningen respectievelijk 
Drenthe.  
 
De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de betrokken provincies een 
concreet uitvoerings- en financieringsplan op te stellen en dit voor 1 juli 2005 aan de 
Tweede Kamer voor te leggen. De minister heeft in haar brief van 22 februari 2005 
aan de Tweede Kamer aangegeven deze motie te zullen uitvoeren. Zij geeft daarin 
nog eens uitdrukkelijk aan dat het voortouw bij de regio ligt. 
 
Projectorganisatie 
Naar aanleiding van de motie-Hofstra c.s. en de reactie van de minister van VW op 
deze motie, hebben de provincies Groningen en Drenthe vanuit het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (SNN) een projectorganisatie gestart voor het opstellen van 
een uitvoerings- en financieringsplan. In grote lijnen wordt een uitwerking gemaakt 
van het technisch ontwerp en een bijbehorende financiële raming en een planning van 
zowel het werk als de planologische procedures. Het totale tracé tussen Assen en 
Zuidbroek wordt voor de fasering en uitwerking opgesplitst in een aantal logische 
deeltrajecten.  
 
Ook wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt voor het gebied rondom de N33. 
Een deel van de argumentatie komt voort uit de ruimtelijk-economische ontwikkelings-
kansen die een verdubbeling voor het ruime gebied om de N33 biedt. Belangrijke on-
derdelen hierin zijn de gebiedsontwikkelingen rond Assen-Zuid en het gebied tussen 
Veendam en de A7 en de ontsluiting van de Veenkoloniën. 
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Financiering 
De totale kosten voor een verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek zijn 
vooralsnog grof geraamd op € 150.000.000,--, exclusief BTW. Er is dus een globaal 
tekort van € 100 miljoen. De regio wil met de minister een afspraak maken over de 
verdubbeling van het totale traject inclusief de herinrichting van de bestaande knoop-
punten bij Assen, Gieten en Zuidbroek. Een regionale financiële bijdrage zal een  
belangrijk onderdeel zijn van het Financieringsplan N33. Wij delen de signalen uit uw 
staten dat ook de provincie Drenthe een inzet dient te leveren aan deze regionale 
bijdrage. Ook in de Voorjaarsnota is hier reeds melding van gemaakt.  
 
Zodra meer duidelijkheid is over de inzet die de provincie Drenthe geacht wordt te 
doen uit de onderhandelingsresultaten, zullen wij u hierover informeren en met een 
uitgewerkt financieringsvoorstel komen. Wij hopen nog dit najaar met u het vervolg te 
kunnen bespreken.  
 
Overdracht N34 en N46 van het Rijk naar respectievelijk de provincies Drenthe 
en Groningen 
In de motie-Hofstra c.s. is een koppeling gelegd tussen de bijdrage van € 50 miljoen 
voor de N33 en de overdracht van de N34 en N46 naar respectievelijk de provincies 
Drenthe/Overijssel en Groningen. De motie-Hofstra c.s.onderschrijft daarmee de wens 
van de provincies om beide wegen over te kunnen nemen van het Rijk. De onderhan-
delingen over de overdracht tussen Rijk en provincies zijn echter een autonoom pro-
ces en worden niet betrokken bij het uitvoerings- en financieringsplan voor de N33.  
 
De verkenningen voor de overdracht van de N34 en de N46 van de provincies  
Groningen, Overijssel en Drenthe en Rijkswaterstaat, Noord- en Oost-Nederland ligt al 
sinds maart 2005 ter bespreking bij het Ministerie van VW. Via het SNN dringen wij 
aan op de feitelijke start van de onderhandelingen over de gewenste overdracht. 
 
Planning 
De planning van de projectorganisatie is erop gericht om het uitvoerings- en financie-
ringsplan te kunnen aanbieden aan de minister van VW voor 1 juli 2005.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
Bijlage(n): 
cs/aw/coll. 
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Inleiding 
In verband met het hoge aantal (ernstige) verkeersongevallen op de 

N33 en de toenemende problemen op het gebied van de 

bereikbaarheid, pleit het Platform N33 (waarin vertegenwoordigd 

zijn de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Assen en 

Veendam, de Commerciële Club Assen, de Kamers van Koophandel 

voor Groningen en Drenthe en Transport en Logistiek Nederland) al 

geruime tijd voor de verdubbeling van deze Rijksweg. Het traject 

tussen Assen (A28) en Zuidbroek (A7) heeft hierbij de prioriteit. De 

regio hecht grote waarde aan deze ingreep vanwege de positieve 

invloed op de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en daarmee op 

de economische ontwikkeling van noord-oost Nederland. Vanwege 

de directe effecten daarvan op de werkgelegenheid is het project dan 

ook hoog op de zogenaamde ’Agenda voor de Veenkoloniën’ 

geplaatst. De Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en 

Drenthe hebben in hun Collegeprogramma’s een hoge prioriteit 

toegekend aan de verdere economische ontwikkeling van de regio. 

Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van die ontwikkeling 

is het op orde hebben van de hoofd verkeersinfrastructuur. De N33 

wordt gerekend tot die hoofdinfrastructuur.  
 
 

Argumentatie 
De regio heeft drie hoofdargumenten geformuleerd waarom de N33 

verdubbeld zou moeten worden: 
 

1. De N33 heeft toenemend nationaal belang 
De Eemshaven is een van de twee short-sea havens in Noord-

Nederland. Dankzij de investeringen van het Rijk biedt de 

Eemshaven, als onderdeel van het Eemsmondgebied, nog veel 

mogelijkheden. Er is nog volop ruimte. Ruimte die benut kan en zal 

gaan worden door het vestigen van industrieën waarvoor elders in 

Nederland geen ruimte meer is. Het Eemsmondgebied is door de 

vestigingsmogelijkheden voor grootschalige en eventueel 

milieubelastende industrieën als één van de laatste locaties in 

Nederland van nationaal belang. Een goede ontsluiting van het 

Eemsmondgebied over de weg is daarmee ook een nationaal belang. 

De N33 is de belangrijkste ontsluitingsweg van het Eemsmondgebied 

met overig Nederland en Duitsland en is in de Nota Ruimte dan ook 

aangeduid als stroomweg. Een verdubbelde N33, als verbinding met 

het rijksautosnelwegennet, biedt de kwaliteit die past bij het belang 

van het Eemsmondgebied voor Nederland. 
 

2. De N33 is toenemend onveilig 
De N33 zal, ook na de realisatie van de ongelijkvloerse aansluiting 

bij Wildervank in 2004, nog altijd een onveilige weg blijven, omdat: 

- het mogelijk blijft op de weghelft voor de tegenliggers terecht te 

komen- door het hoge aandeel vrachtverkeer en de remmende 

werking die daarvan uitgaat op de doorstroming, men onverantwoord 

blijft inhalen waardoor ongevallen met tegenliggers (met een grote 

kans op een ernstige afloop) zullen blijven gebeuren 

- weg en wegomgeving onvoldoende ruimte geven om een gemaakte 

fout te kunnen corrigeren (smalle redresseerstroken, te kleine 

obstakelvrije afstand) 

- door de hoge snelheden er bij een ongeval een grote kans op ernstig 

letsel is. Alleen een weg met een fysieke middenbermbeveiliging is 

een duurzaam antwoord op het voorkomen van de ernstige 

verkeersongevallen op de N33.  
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3. De N33 geeft de Veenkoloniën kansen 
Het doorbreken van de eenzijdigheid, het verkleinen van de 

afhankelijkheid en het verbeteren van het imago zijn de 

sleutelbegrippen in de Agenda voor de Veenkoloniën. Het 

vasthouden van de hoger opgeleiden, agrarische vernieuwing, het 

aantrekken van meer bedrijvigheid, toerisme en recreatie zijn 

belangrijke voorwaarden. Het verbeteren van de bereikbaarheid van 

de Veenkoloniën wordt gezien als absolute voorwaarde voor de 

noodzakelijke ontwikkeling van de Veenkoloniën. Daarom worden 

de omvangrijke plannen en mogelijkheden voor woningbouw en 

bedrijfsterreinen alleen bij een verdubbeling van de N33 reële 

kansen. 
 

 

 
 
 
 
 

Verkeer 
 
Verkeersonveiligheid 
Het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het 

terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Een belangrijke 

conclusie uit de analyse van de verkeersonveiligheid op de N33 

tussen Assen (A28) en Zuidbroek (A7) over de periode 1998 - 2002 

is dat het aantal letselongevallen in lichte mate blijft toenemen, 

terwijl het aantal slachtoffers in veel sterkere mate toeneemt met een 

trend van 10% per jaar. Daarnaast moet worden geconcludeerd dat 

het aantal ziekenhuisgewonden en doden sneller toeneemt dan het 

aantal licht gewonden. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 23 

letselongevallen met gemiddeld 37 slachtoffers. Het totaal aantal 

ongevallen is met 36% sterk gestegen  t.o.v. de 5 jaar ervoor. Het 

gemiddeld aantal ongevallen in de periode 1998-2002 is 150 per jaar.  

 

 

 
 

 

De ongevallen bij Assen-zuid die op de gelijkvloerse aansluitingen 

plaatsvinden worden formeel niet aan de N33 maar aan de A28 

toegekend. Hier hebben in de periode 1998-2002 nog eens 42 

ongevallen plaatsgevonden met 6 slachtoffers. Dit zijn vooral 
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voorrangsongevallen en nevenrijbaanongevallen die samenhangen 

met de gebrekkige inrichting van dit knooppunt.  

 

Een belangrijk deel van het ontstaan van de ongevallen is terug te 

leiden op het feit dat het om een weg gaat, waarbij het mogelijk is op 

de linker weghelft terecht te komen door het ontbreken van een 

middenbermbeveiliging. Ook rij-ongevallen, waarbij men 

bijvoorbeeld rechts naast de weg raakt en daarna door overcorrectie 

op de linkerweghelft geraakt. Aanrijdingen met tegenliggers hebben 

in de regel een ernstige afloop. Verder is van invloed dat het hoge 

percentage vrachtverkeer op de N33 zorgt voor een minder vrije 

verkeersafwikkeling, wat leidt tot clusterrijden, veelvuldig inhalen en 

jachtig verkeersgedrag. Ook zijn er veel kop-staart ongevallen, vooral 

op de wegvakken. Bijna de helft vindt plaats op het wegvak tussen 

Wildervank en de A7. Op en nabij de rotonde Gieten vinden ook veel 

kop-staartongevallen plaats. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wanneer het aantal slachtoffers wordt gerelateerd aan de intensiteiten 

en de lengte van de verschillende wegvakken (verkeersprestatie), dan 

blijken twee wegvakken duidelijk onveiliger te zijn dan de andere 

wegvakken. Het gaat om de wegvakken Bareveld -Wildervank en 

Wildervank - Veendam. De ratio voor het wegvak Bareveld - 

Wildervank wordt met name veroorzaakt door de gelijkvloerse 

kruising bij Wildervank, die in 2004 ongelijkvloers is gemaakt. De 

zogenoemde slachtofferratio’s (slachtoffers naar verkeersprestatie) 

op het wegvak Wildervank-Veendam bedraagt 0,295, waarmee het 

tot de 15% meest onveilige wegvakken in Nederland behoort. Voor 

dit wegvak zijn geen maatregelen in voorbereiding. 

 

Met een verdubbeling in de vorm van een 2*2 autoweg 100 km/uur 

kan een reductie worden bereikt van 71% van het aantal slachtoffers 

ten opzichte van 2002. Met een 2*1 autoweg kan een reductie 

worden bereikt van  68%. 
 

Verkeersafwikkeling 
De intensiteiten op de N33 tussen Assen en Zuidbroek variëren op dit 

moment per wegvak van 11.000 tot 18.000 motorvoertuigen per 

etmaal. De hoogste intensiteiten zijn gemeten op het gedeelte tussen 

Veendam en Zuidbroek. De toename van de intensiteit op de N33 is 

de afgelopen jaren 2 keer zo groot geweest als de gemiddelde 

autonome mobiliteitsgroei. Het percentage vrachtverkeer op de N33 

is onveranderd hoog, namelijk ca. 25%, hetgeen eveneens een factor 

2 hoger is dan gemiddeld op de rijkswegen in Noord-Nederland. De 

relatief sterke groei en het hoge aandeel vrachtverkeer geven 

daarmee getalsmatig het (economisch) belang van de N33 voor de 

regio aan. De toenemende intensiteiten, mede in combinatie met het 

hoge aandeel vrachtverkeer hebben geleid tot een steeds verder 

verslechterende verkeersafwikkeling, waardoor op enkele wegvakken 

op afzienbare termijn ook buiten de spits sprake zal zijn van een 

stagnerende verkeersafwikkeling. Ook de vertraging die ontstaat door 

verkeersongevallen (vaak wordt een heel wegvak afgesloten) draagt 

daar aan bij.  

 

De groei van het autoverkeer op de N33 zet door. Voor 2020 wordt 

gerekend op een groei (ten opzichte van 2002) met 16% gerekend in 

voertuigkilometers. Deze geprognosticeerde groei van 2002 naar 

2020 is ongeveer de helft lager dan de gerealiseerde groei in de 
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periode 1994 - 2002 en lijkt daarmee behoudend van karakter te zijn. 

De etmaalintensiteiten zullen in 2020 uiteenlopen van ca. 14.000 tot 

ruim 25.000. Met deze groei komt de I/C waarde van het wegvak 

Veendam - Muntendam op 0,83 (stagnatie) en voor het wegvak 

Muntendam - Zuidbroek op 1,12 (overbelast). Geconcludeerd kan 

worden dat de huidige enkelbaans N33 niet, althans niet op alle 

wegvakken, in staat zal zijn om de verwachte groei te kunnen 

verwerken.  

 

 
 

Verdubbeling van de N33 levert een enorme capaciteitsvergroting op. 

Deze capaciteitsvergroting zorgt niet alleen voor een veiligere en 

snellere doorstroming van het huidige verkeer, maar trekt ook nieuw 

verkeer aan van andere routes. Dit effect wordt ook wel bundelende 

werking genoemd. Gemeten naar verkeersprestatie over de hele N33 

is de groei van een 4-strooks N33 in 2020 ten opzichte van de 2-

strooks uitvoering in 2020 over de gehele route + 8%, zo blijkt uit het 

verkeersmodel. Met deze extra intensiteittoenames komen de 

etmaalintensiteiten voor Veendam - Muntendam en Muntendam - 

Zuidbroek op 22.900 respectievelijk 28.000 mvt/etmaal. Dit biedt 

voldoende extra capaciteit om extra groei te kunnen accommoderen. 

Vergroting van de capaciteit van de N33 door de weg te verdubbelen 

maakt de gewenste economische ontwikkeling van het gebied, en 

daarmee een direct positief effect op de werkgelegenheid, mogelijk. 

Het verbetert de bereikbaarheid van de terminal van het RSCG in 

Veendam in hoge mate, waardoor de terminal haar functie in de 

verschuiving van weg naar water en rail waar kan blijven maken. 

Bovendien ontlast een verdubbelde N33 het onderliggend wegennet, 

waardoor wordt voorkomen dat daar de problemen op het gebied van 

de verkeersveiligheid en (verkeers)leefbaarheid verergeren.  

 

Inrichting 
De N33 kent vanaf Assen tot aan de aansluiting met de A7 bij 

Zuidbroek een aantal discontinuïteiten en een inrichting die niet 

passend is bij een stroomweg. Om te beginnen is dat de aansluiting 

Assen-zuid. Hier sluiten een autosnelweg en een autoweg via het 

lokale wegennetwerk van Assen op elkaar aan. Dit is momenteel het 

meest breed onderkende vrachtverkeerknelpunt in Noord-Nederland.  

Een ander knelpunt is de sterk verslechterende verkeersafwikkeling 

bij de rotonde Gieten, waar de N33 en de N34 op elkaar aansluiten. 

De plannen voor een Velperbroekoplossing zijn inmiddels 

vergevorderd. 

De beweegbare brug over de beroepsvaarweg Winschoterdiep ligt 

zeer dicht bij de opritten op de A7 en is voorzien van 

filewaarschuwingsborden. De brugopeningen (ook in de spits) 

beinvloeden de reistijd negatief. 

En tenslotte is de aansluiting van de N33 op de A7 bij Zuidbroek een 

discontinuïteit: een dergelijke aansluiting behoort in feite volledig 

ongelijkvloers te zijn (klaverblad oplossing). Dit punt behoorde als 

gevolg van de gelijkvloerse uitwisseling van het verkeer, tot een van 

de black spots op de noordelijke rijkswegen. Door instelling van een 

snelheidslimiet van 70km/uur en de plaatsing van snelheidscamera’s 

is weliswaar een reductie bereikt van 90% op het aantal slachtoffers, 

maar de getroffen maatregelen horen eerder thuis in de categorie 

tijdelijke maatregelen dan in de categorie Duurzaam Veilig. 

 

Voor wat betreft de wegvakken zijn er verschillen in 

verhardingsbreedte terwijl ook de obstakelvrije ruimte naast de 

rijbaan per wegvak verschilt. Op een aantal plaatsen (met name bij 

Veendam) voldoen de wegbreedte en de obstakelvrije ruimte niet aan 

de normen. 

 

De stakeholders 
De stakeholders zijn de organisaties en bedrijven in de regio die 

direct en indirect belang hebben bij een verdubbeling van de N33. 

Een groot aantal van hen is benaderd met de vraag wat zij aan 

effecten en kansen zien. De belangrijke effecten die door de 
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stakeholders worden gezien, zijn de positieve effecten op de 

verkeersonveiligheid en de bereikbaarheid. Het feit dat deze weg als 

een gevaarlijke weg wordt beschouwd levert een negatief  beeld op.  

Veel bedrijventerreinen zijn direct naast de N33 gelegen en hebben 

direct baat bij een verdubbeling. De verbeterde bereikbaarheid van 

Veendam bij een verdubbeling van de N33 biedt goede kansen om tot 

een volwaardige ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen 

Veendam en Zuidbroek te komen. Verwacht wordt dat de uitgifte van 

bedrijventerreinen zal toenemen. Voor grootschalige agri-business 

gerelateerde logistieke bedrijvigheid ontstaan prima  

vestigingsmogelijkheden langs de N33. 
 

 
 

 

Het grootschalige industriegebied van het Eemsmondgebied 

(Eemshaven en Delfzijl) wordt beter ontsloten en komt daardoor in 

tijd gezien dichter bij de rest van Nederland te liggen; ook de 

gepercipieerde afstand wordt kleiner. Het Eemsmondgebied biedt 

ruimte; ruimte om bedrijven op te richten en ruimte om eventuele 

nadelige effecten van die bedrijvigheid te kunnen opvangen. Er zijn 

maar weinig gebieden in Nederland waar nog ruimte voor dat soort 

bedrijven voorhanden is. In het gebied rond de Eemshaven zijn 

plannen voor het realiseren van grootschalige glastuinbouw. 

Momenteel vindt er MER-studie plaats naar de vestiging daarvan. 

Als de plannen inderdaad doorgaan, genereert dat behoorlijk 

omvangrijk vervoer. 

In de Veenkoloniën zal het vestigingsklimaat voor bedrijven 

verbeteren; een belangrijke voorwaarde voor de gestarte 

herstructurering van de Veenkoloniën. Ook zal de verkorte reistijd 

van en naar de Veenkoloniën bijdragen aan de aantrekkelijkheid van 

het gebied als woonlocatie.  

Als een belangrijke kans wordt de positie van Assen gezien. Dit geeft 

Assen de mogelijkheid om het bedrijventerrein Assen-Zuid flink te 

ontwikkelen. Door in deze ontwikkelingen ook de noordzijde van het 

Circuit van Drenthe te betrekken ontstaat een groot en aantrekkelijk 

gebied met veel kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling. In 

combinatie met een te openen NS-station bij Assen-Zuid, krijgt dit 

gebied een perfecte bereikbaarheid.  


