
 
 

 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Omgevingsbeleid op 15 februari 2023 
- Provinciale Staten op 8 maart 2023 
- fatale beslisdatum: 8 maart 2023 
 
 
 
 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer, telefoonnummer (0592) 36 55 55 
Portefeuillehouder: mevrouw drs. N.Vedelaar 
 

 

 
 

STATENSTUK 2022-94  

Heroverweging Transferium De Punt 
 
 



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2023-94-1 

 

  

Inleiding 

a. Algemeen 
In de Omgevingsvisie Drenthe (2010) wordt gesteld dat de toenemende mobiliteit in de 
kop van Drenthe richting de stad Groningen kansen biedt voor een systeemsprong in het 
openbaar vervoer. In dat kader is in 2012 gestart met de planvorming voor een OV-
knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt (‘Transferium De Punt’).  

Op basis van een onafhankelijk nut-en-noodzaakonderzoek heeft u op 16 december 
2015 (Statenstuk 2015-714) besloten tot het realiseren van een OV-knooppunt met P+R-
voorziening bij De Punt bestaande uit: 
1. een OV-knooppunt waar het onderliggend busnetwerk en het Hoogwaardig Open-

baar Vervoer (HOV) optimaal verknoopt kunnen worden; 
2. waarbij planologisch rekening gehouden wordt met gefaseerde groeimogelijkheden 

tot een eindbeeld van maximaal 500 parkeerplaatsen;  
3. Een volledige Haarlemmermeeraansluiting inclusief rotondes op de kruisingen. 

Mede naar aanleiding van de zienswijzen op het voorontwerpbestemmingsplan (2018) 
zijn extra maatregelen toegevoegd: 
4. natuurontwikkeling: agrarische percelen aan de noordoostzijde zijn aangewezen als 

uitbreiding Natuur Netwerk Nederland (NNN) en krijgen een wijzigingsbevoegdheid 
natuur. Percelen die reeds door de provincie verworven zijn krijgen bij definitieve 
vaststelling van het bestemmingsplan direct de bestemming natuur; 

5. realiseren faunavoorziening voor kleine en middelgrote zoogdieren, waaronder das, 
marterachtigen, amfibieën en reptielen (onderdeel Meerjarenprogramma ontsnip- 
pering in verband met barrièrewerking A28). 

De planologische procedure kon door de gemeente Tynaarlo niet worden afgerond. 
Voor de aanlegfase had de provincie ruimte gereserveerd in het kader van de Program-
matische Aanpak Stikstof (PAS). Na de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS 
was er niet langer zicht op een vergunning en kon het bestemmingsplan niet worden 
vastgesteld. 

b. Europese aspecten 
In 2020 is in een marktconsultatie onderzocht of het stikstofprobleem door ‘de markt’ 
kan worden opgelost. Op basis van de inzichten is een Europese aanbesteding gestart. 
Sinds september 2021 werken provincie en aannemer Strukton Civiel Noord & Oost in de 
ontwerpfase van het bouwteam gezamenlijk aan een ‘vergunbaar ontwerp’. Het ver- 
krijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan en de benodigde vergunningen vormt 
een go/no-go voor de uitvoeringsfase. 

c. Economie/werkgelegenheid 
In het bouwteam is een uitvoeringsmethodiek opgesteld met minimale impact op de om-
geving (CO2 en stikstofdepositie <0,0049 mol/ha/j). Hiervoor zijn onder andere de werk-
wijze en in te zetten materieel geoptimaliseerd. Met Drentse mkb bedrijven is onder-
zocht hoe het werk met zero emissie materieel kan worden uitgevoerd.  
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d. Participatie 
In september hebben wij aangegeven over te gaan tot een heroverweging van het plan. 
Eind oktober hebben in dat kader gesprekken met de omgeving plaatsgevonden. 
In bijlage 1 zijn de resultaten weer gegeven en in bijlage 2 wordt het plan kort toe- 
gelicht.  

 

Advies    
1. Het project transferium De Punt te stoppen. 
2. De opgave op het gebied van natuur onder te brengen in het Programma Landelijk Gebied. 
3. Kennis te nemen van het feit dat de Haarlemmermeeraansluiting niet wordt gerealiseerd. 
4. Kennis te nemen van het voornemen van gemeente Tynaarlo om vraagstukken op de  

Groningerstraat op te lossen. 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
4. Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 
21.4.5.01  Toegankelijke en veilige bereikbaarheid 
21.4.6.01  Mobiliteit op maat 
21.4.8.01  Adequaat openbaarvervoernetwerk 
 

Argumenten 
1.1. Wij zijn er onvoldoende in geslaagd draagvlak te creëren 
De oorspronkelijke plannen (2012-2014) leidde tot behoorlijke weerstand vanwege: 
o de omvang (gefaseerde groei tot maximaal 2.000 parkeerplaatsen) 
o de situering in het beekdal en de nabijheid van het Natura 2000 gebied Drentsche Aa 
o vraagtekens bij nut en noodzaak 
In lijn met de aanbevelingen uit het nut en noodzaakonderzoek is besloten een OV-knooppunt 
te realiseren en is de omvang van de P+R verkleind naar 200 parkeerplaatsen (met een eindbeeld 
van maximaal 500). Om tegemoet te komen aan overige bezwaren uit de omgeving is het OV-
knooppunt met P+R-voorziening binnen de contouren van de snelweg gesitueerd. Het beekdal 
van de Drentsche Aa is op deze locatie al aangetast door de huidige toe- en afrit van de A28 en 
heeft al een verkeersbestemming. Desondanks zijn de negatieve beeldvorming en twijfels aan 
nut en noodzaak uit de eerdere fase nooit volledig weggenomen. 
In gesprek met de omgeving bleken er zowel voor- als tegenstanders. Individuele onderdelen, 
zoals het aanpakken van de scherpe bochten in de toe- en afrit of een rotonde op de kruising 
aan de westzijde, kunnen op relatief veel steun vanuit de omgeving rekenen. De meerwaarde 
van een OV-knooppunt op deze plek wordt relatief minder gezien. Veel mensen geven aan dat 
zij reizen naar een Hub bij De Punt als onlogisch ervaren en er met de Hubs Haren A28 en  
Westlaren P+R goede alternatieven zijn. Ook de kwetsbaarheid van het gebied wordt be- 
nadrukt. Bijvoorbeeld in de reacties van omwonenden die we  van Transferium-nee hebben ont-
vangen. 
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Resumerend is er onvoldoende draagvlak voor het voorliggend plan dat een integrale oplossing 
biedt voor verschillende opgaven op het gebied van openbaar vervoer, verkeersveiligheid en  
natuur: 
 
Optimaliseren Openbaar Vervoer    verantwoordelijkheid 
• Verdeelpunt HOV in de kop van Drenthe   provincie 

• Verknopen basislijnen 9 en 50 met het HOV  provincie 

• Hub De Punt      provincie/gemeente 
 
Verkeersveiligheid en doorstroming 
• kruising Groningerstraat westelijke toe/afrit   gemeente/Rijk   

• westelijke afrit      Rijk 

• oostelijke toerit      Rijk 
 
Natuur 
• Fauna knelpunt (barrièrewerking A28)   provincie/Rijk 

• Natuurvriendelijke oever Noord-Willemskanaal  provincie 

• Uitbreiding Natuur Netwerk Nederland   provincie 
 
1.2. Gemeente Tynaarlo stelt het bestemmingsplan niet vast 
In 2017 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo besloten haar medewerking te verlenen aan het 
planologisch mogelijk maken van het project transferium De Punt. In 2018 heeft de gemeente 
het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In 2019 is het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage gelegd en heeft eenieder voor de tweede keer zijn of haar zienswijze kunnen in- 
dienen. Vanwege de uitspraak van de Raad van State inzake het PAS heeft de provincie in 2019 
aangegeven de procedure tijdelijk stil te leggen in afwachting van een oplossing voor de stik-
stofproblematiek.  
Eind 2021 is de gemeente gevraagd het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Het toen- 
malig college van Burgemeester en Wethouders heeft dit besluit over de verkiezingen heen  
getild. In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Tynaarlo staat opgenomen dat nut en 
noodzaak van het project Transferium de Punt nog niet is aangetoond. 
Begin december heeft het college aangegeven dat haar standpunt naar aanleiding van de ge-
sprekken met de omgeving niet gewijzigd is en zij het bestemmingsplan niet ter definitieve vast-
stelling voor zal leggen aan de gemeenteraad. Wij hebben als initiatiefnemer de planologische 
procedure correct doorlopen. De politieke werkelijkheid is dat er aan de zijde van het bevoegd 
gezag geen meerderheid is om het bestemmingsplan definitief vast te stellen. 
 
1.3. Het beschikbare budget is ontoereikend  
In de ontwerpfase van het bouwteam is samen met het Drents mkb onderzocht of het project 
zero emissie kan worden aangelegd. De zero emissie uitvoeringsmethodiek heeft een hoger 
prijskaartje dan de traditionele manier van werken. In combinatie met de sterk stijgende prijzen 
en een budget dat niet wordt geïndexeerd is op dit moment een tekort voorzien van circa  
€ 4 miljoen. 
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2.1. Dit is de verantwoordelijkheid van de provincie  
Nu het project stopt resteren de (meegekoppelde) opgaven op het gebied van natuur. Hier gaan 
wij als volgt mee om: 

• de natuurvriendelijke oever Noord-Willemskanaal is opgenomen in het projectplan ‘Kaden 
Noord-Willemskanaal Witte Molen-De Punt’ van het waterschap Hunze en Aa’s en wordt via 
die weg gerealiseerd; 

• Realisatie Natuur Netwerk Nederland: is opgenomen in de opgaven van het Programma  
Natuurlijk Platteland Drenthe en wordt via die weg gerealiseerd; 

• Fauna knelpunt (barrièrewerking A28)     
In 2017 hebben de beide provincies Groningen en Drenthe en Rijkswaterstaat het Inrichtings-
plan faunavoorzieningen A28 Groningen-De Punt in ontvangst genomen (zie bericht website 
Nationaal Park Drentsche Aa). Kern van het advies was dat op het gehele traject diverse – el-
kaar aanvullende - maatregelen genomen moeten worden zodat het totaal van al die maat-
regelen voldoende zou zijn. Eén van deze maatregel is uitgewerkt als onderdeel van het in-
richtingsplan Transferium De Punt. Nu dit plan komt te vervallen, zal op een andere wijze 
gezocht moeten worden naar financiering voor deze maatregel.  

 
3.1. Als er geen HOV-lijnen halteren vervalt het directe provinciale belang 
Om het HOV met zo min mogelijk reistijdverlies te laten halteren zijn als onderdeel van het plan 
nieuwe toe- en afritten bij aansluiting 37 op de A28 voorzien. In de huidige situatie is de toerit 
richting Groningen en de afrit komende vanuit Groningen relatief scherpe bochten. Daardoor 
heeft (vracht)verkeer moeite om op snelheid in te voegen op de A28 richting Groningen en moet 
verkeer relatief hard remmen bij het verlaten van de A28 in zuidelijke richting. Gezien de pro-
blematiek op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming is besloten de nieuwe toe- en 
afrit niet alleen voor de bus aan te leggen, maar voor al het verkeer. Als gevolg van het besluit 
geen transferium te realiseren vervalt ons directe belang om te investeren in reconstructie van 
de aansluiting op de Rijksweg A28.  
 
4.1. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de problematiek op de  

Groningerstraat 
De Groningerstraat is een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (80 km/u). In de hui-
dige situatie is de kruising Groningerstraat – westelijke toe-en afrit vormgegeven als voorrangs-
kruispunt met voorsorteervakken op de Groningerstraat. Verkeer op de westelijke afrit richting 
Eelde heeft moeite om de Groningerstraat op te rijden met als gevolg een wachtrij op de weste-
lijke afrit. Dit kan worden opgelost door het realiseren van een rotonde. Ook vanuit verkeers-
veiligheid is het wenselijk deze kruising vorm te geven als rotonde. Op de kruising met de ooste-
lijke toe- en afrit is een aantal jaren geleden al een rotonde gerealiseerd. De gemeente Tynaarlo 
heeft aangegeven de komende periode te onderzoeken wat er mogelijk is om de verkeersveilig-
heid op dit punt te verbeteren. 
 

Tijdsplanning 
 Niet van toepassing  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprovinciedrenthe.sharepoint.com%2Fsites%2FPG20191126drentscheaa%2FGedeelde%2520documenten%2FForms%2FAlleDossiers.aspx%3Fid%3D%252Fsites%252FPG20191126drentscheaa%252FGedeelde%2520documenten%252FFaunapassages%2520A28%2520Zie%2520dossier%2520PNP-Drentsche%2520Aa%252FRapport%2520Faunavoorzieningen%2520A28%2520Groningen%252027-09-2016-def.pdf%26parent%3D%252Fsites%252FPG20191126drentscheaa%252FGedeelde%2520documenten%252FFaunapassages%2520A28%2520Zie%2520dossier%2520PNP-Drentsche%2520Aa&data=05%7C01%7Cr.meerbach%40drenthe.nl%7Cf9545ef89de94ccee7ae08dadc5988ad%7Cc79a514efddd4604a413d82f1aa74b13%7C0%7C0%7C638064574335321876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y9Gu2KLsWVeyq%2FC4RlrR6of5j%2B%2FawlSYfM4uvMcZ2lM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprovinciedrenthe.sharepoint.com%2Fsites%2FPG20191126drentscheaa%2FGedeelde%2520documenten%2FForms%2FAlleDossiers.aspx%3Fid%3D%252Fsites%252FPG20191126drentscheaa%252FGedeelde%2520documenten%252FFaunapassages%2520A28%2520Zie%2520dossier%2520PNP-Drentsche%2520Aa%252FRapport%2520Faunavoorzieningen%2520A28%2520Groningen%252027-09-2016-def.pdf%26parent%3D%252Fsites%252FPG20191126drentscheaa%252FGedeelde%2520documenten%252FFaunapassages%2520A28%2520Zie%2520dossier%2520PNP-Drentsche%2520Aa&data=05%7C01%7Cr.meerbach%40drenthe.nl%7Cf9545ef89de94ccee7ae08dadc5988ad%7Cc79a514efddd4604a413d82f1aa74b13%7C0%7C0%7C638064574335321876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y9Gu2KLsWVeyq%2FC4RlrR6of5j%2B%2FawlSYfM4uvMcZ2lM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.drentscheaa.nl%2Falgemene-onderdelen%2Fzoeken%2F%40122068%2Ffaunatunnels-optie%2F&data=05%7C01%7Cr.meerbach%40drenthe.nl%7Cf9545ef89de94ccee7ae08dadc5988ad%7Cc79a514efddd4604a413d82f1aa74b13%7C0%7C0%7C638064574335321876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mHht0vWLgjvL3%2Fyb4TT7CthMC1nWDvf%2FyVBJQsWe29k%3D&reserved=0


Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2023-94-5 

 

  

Financiën 
Voor het project is in totaal € 6.400.778,-- gereserveerd binnen het Investeringsprogramma  
Verkeer en Vervoer Drenthe. In de periode 2011-2022 is € 1.256.000,-- aan (voorbereidings)  
kosten gemaakt.  
Conform de financiële spelregels worden met het stopzetten van het investeringsproject Eerste 
fase Transferium De Punt de hierop geboekte uitgaven overgeboekt naar de exploitatie. Dit leidt 
direct tot een last van € 1.256.000,--. Wij stellen voor deze extra last via project 
63071065/04/423014 te dekken vanuit de Reserve mobiliteit. Op termijn leidt dit besluit tot  
lagere afschrijvingslasten vanaf 2026. Deze zullen volgend jaar in de meerjarenbegroting  
worden verwerkt. 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing 
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
1. Resultaten omgevingsproces 
2. Flyer toelichting project transferium De Punt 
 

Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 20 december 2022 
Kenmerk: 5.15/2022002107 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2023-94 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 december 2022, kenmerk 
51/5.15/2022002107; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. het project transferium De Punt te stoppen; 
2. de opgave op het gebied van natuur onder te brengen in het Programma Landelijk Gebied; 
3. kennis te nemen van het feit dat de Haarlemmermeeraansluiting niet wordt gerealiseerd; 
4. kennis te nemen van het voornemen van gemeente Tynaarlo om vraagstukken op de  

Groningerstraat op te lossen. 
 
 
 
 
Assen, 8 maart 2023 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll. 



In gesprek over een Hub bij De Punt



Inleiding

Eind oktober zijn we in gesprek gegaan met inwoners van de 
gemeente Tynaarlo, met vertegenwoordigers van een aantal 
bedrijven in Eelde en met natuurorganisaties. In totaal 
namen 85 mensen deel aan de gesprekken.

In die gesprekken hebben we de laatste stand van zaken ten 
aanzien van het project met onze gespreksgenoten gedeeld. 
We hebben aangegeven dat Gedeputeerde Staten een pas 
op de plaats maakt voor project De Punt, om in een open 
gesprek met de betrokkenen in het gebied, ideeën en 
opvattingen te wisselen over nut en noodzaak, over zorgen, 
(deel)belangen en wensen, om vervolgens tot een 
slotoverweging te komen. 

Tevens hebben we op 15 november 2022 een presentatie 
aan de gemeenteraad van Tynaarlo verzorgd en vragen over 
het plan en het doorlopen proces beantwoord.

Wij hebben alle gesprekken als zeer open en prettig ervaren. 

In dit document delen we op hoofdlijnen de noties die we 
hebben opgehaald in de gesprekken. 

Daarnaast delen we de uitkomst van de enquête die tijdens 
de bijeenkomst en na afloop online kon worden ingevuld. De 
enquête werd door 61 mensen ingevuld. De vragenlijst is 
niet bedoeld om een representatief beeld van de stem uit de 
omgeving te schetsen, maar geeft wel een beeld van de 
inbreng uit de omgeving.

Tot slot is tijdens een van de bewoners-bijeenkomsten een 
petitie aan gedeputeerde Vedelaar aangeboden door 
bewonersgroep Transferium Nee (www.transferium-nee.nl). 
Deze petitie werd eerder aangeboden aan wethouder Peters 
van de gemeente Tynaarlo en werd ondertekend door 2.316 
mensen.

http://www.transferium-nee.nl/


Noties van de bijeenkomsten

1. Nut en noodzaak van een (H)OV-knooppunt

2. Verkeersveiligheid en doorstroming

3. Natuurwaarden

4. Afsluitend



1. Nut en noodzaak van een (H)OV-knooppunt

Veel aanwezige inwoners zetten vraagtekens bij nut en noodzaak 
van een Hub bij De Punt. Daarbij is er weinig overtuiging dat deze 
voorziet in een behoefte onder inwoners. De locatie wordt door 
een groot aantal mensen als onlogisch ervaren. Enerzijds omdat 
het relatief ver van de dorpskernen ligt en anderzijds omdat de 
Hubs Haren A28 en Westlaren P+R vlakbij liggen en ruimschoots 
voorzien in mogelijkheden. 

Sommige inwoners geven aan dat een OV-knooppunt ter plaatse 
meer kansen biedt voor goede en snellere busverbindingen. De 
vertegenwoordigers van twee bedrijven ter plaatse spreken de 
verwachting uit dat werknemers en klanten gebruik zullen maken 
van de HOV-lijnen die de Hub aandoen. De natuurorganisaties 
geven aan dat Hubs elders en kleinschalig gevonden moeten 
worden en niet in een kwetsbaar gebied vlakbij de Natura 2000.

In het algemeen constateren wij op basis van de gesprekken dat, 
dat de wijziging van het oorspronkelijke plan (van een gefaseerde 
groei tot maximaal 2000 parkeerplekken in het beekdal van de 
Drentsche Aa) naar een plan van minder grote omvang (200 tot 
max 500 parkeerplekken en in de oksel van de A28) niet heeft 
geleid tot een groter geloof in nut en noodzaak of minder 
weerstand. 

Toelichting (H)OV-knooppunt
“De provincie Drenthe wil het openbaar vervoer 
optimaliseren door streeklijnen 9 en 50 bij De Punt te 
koppelen aan het hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. 
Daarmee worden omliggende dorpen en bestemmingen 
aangesloten op het HOV-netwerk en ontstaan – met een 
overstap – snellere verbindingen voor het gebied.
Q-link 5 (Annen – Zuidlaren – Groningen), Qliner 309 

(Assen – Groningen) en Qliner 312 (Stadskanaal – Gieten –
Groningen) stoppen dan bij De Punt”.



2. Verkeersveiligheid en doorstroming

Zorgen over de verkeersveiligheid bij de afrit van de A28 ter 
plaatse van de Groningerstraat worden gedeeld. Met name 
vertegenwoordigers van bedrijven geven aan dat 
vrachtwagenbestuurders zeer regelmatig verkeersonveilige 
situaties meemaken. Bijvoorbeeld met fietsverkeer dat de toe-en 
afrit kruist. Verkeer op de westelijke afrit heeft moeite om ‘er 
tussen te komen’ bij het opdraaien van de Groningerstraat 
richting Eelde. De aanleg van een rotonde wordt als oplossing 
(h)erkend. De aandacht voor de fietsers in het plan wordt voor 
een groot deel gemist.

Ten aanzien van de Haarlemmermeer-oplossing zijn de meningen 
verdeeld. Sommige mensen geven aan dat het een goed 
alternatief is voor het nemen van de scherpe bocht in de afrit. 
Anderen geven aan dat het verlagen van de snelheid overdag en 
het plaatsen van een waarschuwingsbord het grootste deel van 
het probleem al heeft opgelost. De meeste mensen kunnen zich 
voorstellen dat vooral vrachtwagens baat hebben bij langere in-
en uitvoegstroken.

Toelichting verkeersveiligheid en doorstroming
“De op- en afritten naar de A28 worden aangepast 
conform de nieuwste richtlijnen met vluchtstroken en 
zonder scherpe bochten. Ook leggen we een rotonde 
onderaan de afrit vanuit Groningen. Hierdoor kunnen 
bussen vanaf de A28 en N34 met zo min mogelijk 
tijdsverlies stoppen en wordt de verkeerssituatie 
overzichtelijker en veiliger”.



3. Natuurwaarden

Er worden veel zorgen over de aantasting van de natuurwaarden 
uitgesproken. Specifieke zorgen zijn er over de aantasting van het 
leefgebied van (beschermde) diersoorten.

Daarbij wordt aangegeven dat zowel het transferium als de 
aanleg van een Haarlemmermeer de natuurwaarden aantast en 
de leefgebieden verstoort. De voorgestelde compenserende en 
mitigerende maatregelen nemen deze zorgen niet weg.

In het algemeen wordt de zorg geuit dat de aanleg van een 
transferium/hub de weg opent naar verdere en grotere 
ontwikkeling ter plaatse.

Toelichting ruimtelijke inpassing
In de periode 2017-2022 zijn diverse ecologische onderzoeken 
uitgevoerd. Op basis hiervan is getracht het ontwerp 
zorgvuldig in te passen in het landschap met concrete 
maatregelen voor de natuur. Het leefgebied voor dieren wordt 
vergroot met een faunaduiker, natuurvriendelijke oevers, 
uitbreiding van de bosschages en aanvullingen op Natuur 
Netwerk Nederland. 



4. Afsluitend

Over het algemeen geven mensen aan dat de bijeenkomsten 
worden gewaardeerd in de mate van openheid en het 
uitwisselen van verschillende meningen en opvattingen. Het 
project kent een lange doorlooptijd en veel mensen geven aan 
behoefte te hebben aan duidelijkheid.

Ook wordt door sommige mensen uitgesproken dat er weinig 
vertrouwen is in de overheid. Al is het gesprek en de pas op de 
plaats een goede stap, er is nog niet het geloof in een uitkomst 
waarin zorgen serieus genomen worden.

30%

65%

5%

Hoe tevreden bent u met de informatie en opzet 
van de informatiebijeenkomst?

Zeer tevreden

Tevreden

Ontevreden



Bijlage: resultaten Enquête



Opmerking/motivatie

Openbaar Vervoer

Opmerking/motivatie

23%

16%

15%10%

36%

Het 'verknopen' van OV-lijnen...
Leidt tot een betere bereikbaarheid
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4

5 eens

N = 61

43%

8%8%
10%

31%

Het 'verknopen' van OV-lijnen...
Maakt het OV aantrekkelijker voor mij
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4
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N = 61



Opmerking/motivatie

Openbaar Vervoer

40%

10%7%
10%

33%

Het 'verknopen' van OV-lijnen...
Is van meerwaarde voor de omgeving

1 oneens

2

3

4

5 eens

N = 60



Hub-voorzieningen

N = 57

Kiss & Ride P+R Fietsenstalling Fietskluizen Laadpalen Halte Hubtaxi Wachtruimte Toilet DRIS Watertappunt Pakketkluizen Wifi Mobiele
verkoop

Een hub moet voorzien zijn van...

5 eens

4

3

2

1 oneens

N = 59 N = 58 N = 58 N = 58 N = 57 N = 58 N = 58 N = 58 N = 58 N = 58 N = 58 N = 54



Aanpassen Groningerstraat en op- en afritten A28

Opmerking/motivatie

“Momenteel staan vrachtwagens regelmatig voor het afslaan vanaf de A28 komend uit Groningen over 
het fietspad te wachten. Dat is onhandig en onveilig.”

“Ik fiets vooral en vrees dat het voor de fietser geen vooruitgang betekent”

“Haarlemmermeer aansluiting geeft veel veiliger in-en uitvoeg mogelijkheden op de A28” 

“Voor een gewone auto is de bocht vanaf de snelweg scherp, maar vormt minder een probleem dan dat 
dit wellicht voor vrachtwagens doet.”

“Het transferium moet er niet komen. Dus is de aanpassing ook niet nodig. En het uitgangspunt van 'zo 
min mogelijk tijdverlies' moet ook overboord worden gezet.”

“Transferium en Haarlemmermeer variant loskoppelen. Het laatste uitvoeren. Daar is draagvlak voor, 
mits goede ecologische aanpassingen voor de omgeving.”

12%

13%

12%

7%

56%

Het aanpassen van de op- en afritten
Is een verbetering voor de verkeersveiligheid

1 oneens

2

3

4

5 eens

12%

7%

20%

12%

49%

Het aanpassen van de op- en afritten
Leidt tot een betere doorstroming

1 oneens

2

3

4

5 eens

N =59N =59



Opmerking/motivatie

Ruimtelijke inpassing

35%

5%
22%

8%

30%

Het ontwerp houdt voldoende rekening met
Natuur

1 oneens

2

3

4

5 eens

N = 60

N = 60



Opmerking/motivatie 

Ruimtelijke inpassing

34%

10%
17%

10%

29%

Het ontwerp houdt voldoende rekening met
Dieren 

1 oneens

2

3

4

5 eens

N = 59



De manier van 
reizen verandert 
Nu reizen we vaak nog 
rechtstreeks. In de toekomst zal 
reizen meer via overstaplocaties 
gaan. Daar kiest u wat u past: 
de bus, (deel)auto of e-bike 
bijvoorbeeld. Om dit mogelijk 
te maken, creëren we overstap-
plaatsen rondom steden, hubs 
genaamd. Zo kunnen reizigers 
slim en snel op hun plaats van 
bestemming komen.

Transferium De Punt wordt een hub 
waar verschillende vervoerswijzen 
samenkomen. Auto’s van de A28 en 
de N34 komen er samen met bussen 
vanuit de regio. Vanuit Drenthe 
kunt u van Transferium De Punt 
snel en comfortabel verder reizen 
richting Groningen. Zo verbinden 
we de regio met de stad, nu en in 
de toekomst. Het is een schakel 
in uw reis; ongeacht de wijze van 
vervoer, de plek van vertrek of de 
eindbestemming.

In 2022 gaat de provincie in 
gesprek met de omgeving over de 
plannen.

1. OV-knooppunt

Wat verandert er?

Transferium De Punt bestaat uit de volgende onderdelen:

Scan de QR code voor meer informatie

2. Reconstructie van  
de op- en afritten  
tot  Haarlemmermeer-
aansluiting

3. Realiseren Hub  
met parkeervoor- 
zieningen  voor fiets  
en auto (P+R)

Over Transferium De Punt



Transferium De Punt - Het ontwerp

REALISEREN TRANSFERIUM:
✔ OV HUB
✔ Bushaltes voor zowel Streeklijn 9 en 50 als Q-link en  
 Qliners
✔ Parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen 
✔ Diverse voorzieningen voor comfortabel overstappen
✔ Ruimte voor een eetkraam

AANPASSEN INFRASTRUCTUUR:
✔ Aanpassen op- en afritten A28 (Haarlemmermeeraansluiting)
✔ Verlengen weefvakken A28
✔	 Aanleggen 2e rotonde Groningerstraat
✔ Verleggen en aanleggen fietspaden
✔ Aanleggen benodigde infrastructuur Transferium De Punt



Ecologie huidige situatie

OMGANG MET BESCHERMDE SOORTEN:
✔ Verblijfplaatsen zo veel mogelijk behouden
✔ Vooraf compenseren
✔ Werken buiten kwetsbare periode (o.a  
 broedseizoen)
✔ Voorkomen van licht- en geluidshinder
✔ Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren
✔ Bieden van vluchtmogelijkheden

Ecologie nieuwe situatie

NIEUWE NATUUR:
✔ Aanleg natuurvriendelijke oevers
✔ Aanleg faunapassage
✔ Uitbreiden en verbinden NNN
✔ Plaatsen afrastering
✔ Aanleg bosschages
✔ Ruimte voor beschermde soorten
✔ Mitigerende en compenserende maatregelen

 Faunapassage

Legenda

 Natuurvriendelijke oevers

 Faunapassage

 Nieuwe bosschages

 Natuur Netwerk Nederland

 Compenserende maatregelen

Transferium De Punt Ecologie 



Transferium De Punt - Wat is een Hub?

BEREIKBAAR EN VEILIG:
✔ Samenhang van steden en regio’s versterken
✔ Een snel openbaar vervoernetwerk
✔ Toegankelijk binnen 15 minuten fietsen
✔ Veilige overzichtelijke op- en afritten met 
 vluchtstroken en zonder scherpe bochten

DUURZAAM:
✔ Verbeteren voorzieningen duurzaam vervoer  
✔ Terugdringen van uitstoot 
✔ Fiets als duurzaam alternatief
✔ Emissievrije busverbindingen
✔ Carpoolen stimuleren

OVERSTAPLOCATIES HOV, BEREIK IN 15 MINUTEN MET FIETS OF OV

De Punt

Haren P+R A28

P+R Westlaren

Busstation Assen Marsdijk

P+R Peize 

P+R Hoogkerk 
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