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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake

Transferium De Punt

Geachte heer Kuipers en mevrouw Smith,

ln uw brief van 7 oktober 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over het Transferium

De Punt. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

Bent u het met ons eens dat de afirveging tussen altematieven moet worden voorge-

legd aan PS?

Antwoord 1

Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 september 2013 bent u geïnformeerd

over de ontwikkelingsvisie GAE/De Punt. Wii hebben u toen meegenomen in

de voorlopige afweging van de alternatieven voor een eventueel transferium.

Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. De komende

periode werken wij het ruimteliik h¡taliteitskader voor het gebied nader uit en

brengen als één van de veruolgstappen de milieueffecten (MER) van de di-

verse alternatieven in kaa¡t. W'[ zullen u tiidig op de hoogte houden van de

vorderingen en onze besluiten.

Vraaq 2

Kunt u toelichten waarom dat niet is gebeurd?
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Antwoord 2

Met de studie naar de mogelijkheden van een transferium nabij De Punt ge-

ven w| uitwerking aan de door Provinciale Staten in de Omgevtngsvr'sre

Drenthe vasfgesfe/de kaders. Tijdens de informatiebijeenkomst bent u, vanuit

de context van de visie op de ontwikkeling van het gebied rondom Groningen

Airport Eelde, ook over de stand van zaken rond het transferium geïn-

formeerd.

W| hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. Wel hebben wij op basis van

nut en noodzaak, voorwaarden voor een optimaal OV knooppunt en verkeers-

kundige afwegingen een voorkeurslocatie aangewezen.

Vraag 3
Kunt u een overzicht geven van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieve

locaties (a, b en c)?

Antwoord 3

ln onderstaand kaaftje staan de drie alternatieve locaties aangegeven. De

blauwe ovaal geeft de zichtbaarheid van een transferium in de rijrichting
Groningen weer. De zwarte cirkel geeft de maximale omrijtijd van het open-

baar vervoer weer:bussen moeten binnen twee minuten de (snel)weg ver-

laten, halteren op het OV-knooppunt en hun weg weer vervolgen. Duurt dit
langer dan zaleen deel van de (doorgaande) reizigers afhaken en kunnen zo-
genaamde "dwangpunten" in de dienstregeling (bijvoorbeeld aansluiting op de

trein en andere buslijnen) niet gehaald worden.
J-

¿

Locatie A

Voordelen:
) OV-knoop met bovenregionale lijnen mogelijk (beperkte "omnltijd").

I Locatie ligt in rij- en kijkrichting richting Groningen tijdens ochtendspits

> RUtUd auto's afslag-transferium.
) Verknopingsmogelijkheden met GAE.

) Beschikbare ruimte op maaiveld (te faseren tegen relatief lage kosten)

> Mogelijkheden versterking van beekdal mee te nemen.

"!

vt.
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) Kans om gelijktijdig doorstroming 428 duurzaam aan te pakken (oostelijke

toerit 428 verplaatsen).

Nadelen:
) Gevolgen natuur en landschap.
I Ligt in het Nationaal Park en Landschap de Drentsche Aa

) Er wordt agrarisch areaal onttrokken.

Locatie B

Voordelen:
) OV-knoop met bovenregionale lijnen mogelijk (beperkte "omrijtijd")

> RUtId auto's afslag-transferium.
) Verknopingsmogelijkheden met GAE.

Nadelen:

Þ Ligt in het Nationaal Park en Landschap de Drentsche Aa

) Locatie ligt niet in rijrichting richting Groningen tijdens ochtendspits
) Weinig ruimte op maaiveld (gebouwde voorziening: lastig te faseren tegen

relatief hoge kosten)

Locatie C

Voordelen:

) Ligt buiten het Nationaal Park en Landschap de Drentsche Aa.

) Beperkte impact op natuur en landschap.
) Verknopingsmogelijkheden met GAE.

) Kans om Bedrijventerrein Bloemenveiling een impuls te geven.

Nadelen:
) OV-knoop met bovenregionale lijnen niet mogelijk vanwege te grote "om-

rijtijd'.
) Locatie ligt niet in rijrichting richting Groningen tijdens ochtendspits.
> RUtUd auto's afslag-transferium is erg groot.

) De brug over het Noord-Willemskanaal moet structureel aangepakt
worden.

) Er wordt areaal aan het bedrijventerrein onttrokken.
) Beschikbare ruimte op maaiveld (gebouwde voorziening: /asftg te faseren

tegen relatief hoge kosten).

) Relatief kostbaar (grond met bedrijfsgebouw(en) aankopen, slopen,

wellicht saneren).

Vraaq 4

Wat is uw overweging geweest te kiezen voor alternatief a?

Antwoord 4
Zie ook antwoord 2
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Overwegingen die daarbij een rolhebben gespee/d zijn het realiseren van een
goed werkend OV-knooppunt met de mogelijkheid om gefaseerd P+R-

vaorzienirtgen toe te vaegen. Verkeerskundlg en vanuit het openbaar vevoer
bezien is A daaruoor de meest aptimale locatie. D:aarnaast is locatie A van-

wege de beschikbare ruimte eenvoudig en tegen lage kosten te faseren, Bo-
vendien biedt iocatie A mogelijkheden om net een lntegraal plan gelijktijdig

een aantal nevendaelen mee te nemen: versterking van een s;mal deel van

het beekdal van de Drentsche Aa, verbeteren van de doorstroning op de 428,
verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising GraningerstraaUtoe- en

afrit ('blaek spof').

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

a



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,

De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen

Datum: Meppel, 7 oktober 2013
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake transferium De Punt

Geachte heer Tichelaar,

Toelichting:
Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 september 2013 over GAE/De Punt werden de
plannen voor Transferium De Punt toegelicht.  Daarbij  werden drie alternatieve locaties
aangegeven, waarvan reeds voor alternatief a (aan de oostzijde van de A28) was geko-
zen.

In het overzicht "Met wat komen we bij u terug?"1 is geen besluitmoment voor Provinciale
Staten over deze alternatieven opgenomen.

De locatie aan de oostzijde van de A28 grenst aan de Drentsche Aa, en de impact op de
natuur moet zorgvuldig worden afgewogen tegen andere belangen. Gezien de grote pro-
vinciale betrokkenheid in dit project, is de fractie van GroenLinks van mening dat deze af -
weging moet worden voorgelegd aan Provinciale Staten. 

De plannen voor het transferium komen voort uit de Omgevingsvisie (p.p. 41 en 58). De
exacte locatie (bijvoorbeeld alternatief a, b of c) bij De Punt is hierbij echter niet ingevuld.

Naar  aanleiding  hiervan hebben wij  een aantal  vragen.  Wij  verzoeken u deze vragen
schriftelijk te beantwoorden. 

Vragen aan het College va  n Gedeputeerde Staten (GS)  :
1. Bent u het met ons eens dat de afweging tussen de alternatieven moet worden

voorgelegd aan Provinciale Staten?
2. Kunt u toelichten waarom dat niet is gebeurd?
3. Kunt u een overzicht geven van de voor- en nadelen van de verschillende alterna-

tieve locaties (a, b en c)?
4. Wat is uw overweging geweest te kiezen voor alternatief a?

Namens de fractie van GroenLinks,

Hans Kuipers
Gea Smith

1 “Bereikbaarheid GAE & Transferium de Punt, Presentatie Raad & Staten, 11 september 2013”, slide 18/19.
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