
   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 

OV-knooppunt met Transferium De Punt. 

 

Met stoom en kokend water is het College er in geslaagd om nog voor het 

kerstreces een Statenstuk aan te leveren over het Transferium De Punt. Als 

we allemaal ook zo hard konden rijden over de A28 dan zou dit geen 

agendapunt meer hoeven zijn. Maar dat is niet altijd het geval dus hebben we 

het er wel over. 

In de commissie Omgevingsbeleid ben ik namens onze fractie uitgebreid 

ingegaan op onze twijfel en bezwaren bij de plannen voor het Transferium. 

Ik ga die niet allemaal herhalen. De PvdA stond hierin niet alleen. Liefst 6 

fracties kampten met hetzelfde gevoel en nog eens 2 fracties hielden de 

kaarten voor de borst. 

Desondanks is GS gevraagd om een Statenstuk aan te leveren en in te gaan 

op de vele vragen die er nog leefden op dat moment. Dat is gebeurd, dank 

daarvoor aan het College.  

Maar heeft dit Statenstuk ons op andere gedachten gebracht? Dat is de 

cliffhanger van vandaag.  

Voorzitter, na de commissievergadering zijn de plannen voor het transferium 

volop onder de aandacht gekomen. We hebben informatie en reacties gehad 

van het Natuurplatform Drentsche Aa en de Drentse milieufederatie. 

Zij wezen ons er op dat in de commissievergadering erg weinig aandacht is 

geweest voor het landschappelijk effect van de aanleg. Een petitie van het 

Natuurplatform wordt gesteund door meerdere prominenten. Onze fractie 

voelt zich aangesproken door deze organisaties; ook wij hebben nauwelijks 

oog gehad voor de effecten op het stroomdal. 

Verder hebben we kennis kunnen nemen van een actueel 

gebruikersonderzoek Beter Benutten dat het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu heeft laten uitvoeren. 

De resultaten van dat onderzoek versterken niet bepaald de noodzaak van 

de aanleg van een Transferium bij De Punt.  

En ten slotte is er ook weer een hernieuwde discussie over de aanleg van de 

zuidelijke ringweg van de stad Groningen. Niet dat die er niet gaat komen, 

maar wel staan bepaalde onderdelen opnieuw ter discussie. 

Zoals een pleidooi voor een verdere verbreding of verdubbeling van de N366 

van Ter Apel naar Groningen. Dat zou 8000 tot 9000 auto’s van de N34 



halen en dus ook 8000 tot 9000 auto’s van de A28 richting Groningen. Ook 

niet iets wat van vandaag op morgen is gerealiseerd. Maar het is de moeite 

van het onderzoeken waard. 

Dit onderwerp passeert toevallig ook vandaag in de Statenvergadering van 

de provincie Groningen.  

Voorzitter, we kunnen er nog heel lang over spreken en veel woorden aan 

vuil maken. Onze fractie denkt dat we dat niet moeten doen. 

Als antwoord op de cliffhanger van zo even geven wij aan dat wij niet zullen 

instemmen met het voorstel om een transferium aan te leggen bij De Punt. 

Het kost ons te veel, het levert ons te weinig op, er zijn én worden te weinig 

alternatieven onderzocht en voorgesteld en het verstoort op ernstige wijze de 

natuurlijke omgeving. 

Al geruime tijd wordt er gesproken over de mogelijke aanleg van een 

transferium bij De Punt. Vorig jaar november is in dit huis besloten om een 

nut en noodzaak onderzoek uit te laten voeren waarna de Staten een Go or 

no Go zal uitspreken. 

Wij hebben het rapport van de Anteagroup met belangstelling gelezen en er 

binnen onze fractie uitvoerig over gesproken. 

Om te beginnen met het goede nieuws: het oorspronkelijke idee om 2000 

parkeerplaatsen aan te leggen in of dicht tegen een kwetsbaar natuurgebied 

aan, is van de baan. Dat doet ons deugd. 

Wat rest is het voorstel om 10% van het oorspronkelijke idee alsnog te 

realiseren: 200 parkeerplaatsen. 

 

Het College vraagt ons om het rapport aan de hand van 3 discussiepunten te 

behandelen: de bereikbaarheidsopgave, de oplossingsrichting en het vervolg 

in de vorm van een advies met betrekking tot het transferium. 

Voorzitter, wij onderstrepen inderdaad de uitgangspunten rond dit onderwerp: 

een goede en vlotte bereikbaarheid van Groningen vanuit Drenthe; het 

economische belang daarvan. En ook zijn wij sterk voorstander van goede 

openbaar vervoersverbindingen en minder blik op straat. Dus wij zijn niet 

tegen maatregelen, en we snappen de problematiek. 

Dan de oplossingsrichting. Er staan veel wetenswaardigheden in het 

onderzoeksrapport en ook enkele opvallende zaken. Om met dat laatste te 

beginnen: de aanpak van de zuidelijke ringweg van de stad Groningen levert 

voor het verkeer op de A28 nagenoeg niets op als het gaat om een betere 

bereikbaarheid van deze stad. Of als het gaat om een betere doorstroming 

en afhandeling van verkeer dat via de A28 Groningen binnenrijdt.  

Een ander opvallend aspect is dat het rapport geen aandacht schenkt aan 

het effect van snelheidsverlagende maatregelen. 

Onvoldoende probleemoplossend wordt gezegd en: tegen het huidige beleid 

van het Rijk.  



Met alle respect voor het Rijk voorzitter: dat beleid gaat tegelijkertijd ook uit 

van verkeersveiligheid, terugdringing van verkeersslachtoffers en wat dies 

meer zij. Om nog maar te zwijgen van de terugdringing van CO2 wat ook 

door Rijksbeleid wordt voorgestaan.  

Op veel plaatsen in de Randstad is sprake van dynamische 

snelheidsregulering en dat zou dan in het Noorden niet kunnen? Graag horen 

wij hierover de mening van het College. 

De suggestie die door het Natuurplatform Drentsche Aa – die ons allen heeft 

voorzien van een uitgebreide analyse van nut en noodzaak - wordt 

opgevoerd, namelijk om de snelheden bij de samenvoeging N34 en A28 op 

elkaar af te stemmen, lijkt ons een goede gedachte. 

Het verkeer voegt zich soepeler en de instroom richting Groningen verloopt 

geleidelijker. 

Naast het effect van snelheidsverlagende maatregelen – of het ontbreken 

daarvan in het rapport – is ook het feit dat het treinverkeer tussen Assen en 

Groningen wordt geïntensiveerd, niet opgenomen in het rapport. 

In de Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 lezen we dat NS met de 

provincies Groningen en Drenthe zijn overeengekomen om met het oog op 

de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen het aantal 

Sprinters tussen Assen en Groningen gefaseerd uit te breiden. Eerst in de 

spits en later de gehele dag. Dit haalt misschien geen automobilisten van de 

snelweg die al vóór Assen aan hun reis zijn begonnen maar zal er zeker voor 

zorgen dat veel Assenaren die in Groningen werken in plaats van voor de 

auto, de trein verkiezen. We horen graag van het College wat de laatste 

ontwikkelingen zijn op dit gebied.  

Dan de kosten voorzitter. Dit is niet opgenomen in het nut en noodzaak 

onderzoek. Had dit niet gemoeten, willen wij graag weten? 

Er is een reservering opgenomen in het Investeringsprogramma Verkeer en 

Vervoer en in de begroting van 2,1 miljoen en daarbij is uitgegaan van 200 

parkeerplaatsen en inclusief alle andere maatregelen zoals de aanleg van 

een busstation, fietsvoorzieningen en ontsluitende infrastructuur. 

Voorwaar geen misselijk bedrag om 0,7% van het doorgaande verkeer 

richting Groningen af te vangen. Daarbij komt dat het voorstel ervan uit gaat 

dat alle bijbehorende voorzieningen in één keer worden meegenomen terwijl 

een verdere uitbreiding in de toekomst niet bepaald zeker is, volgens het 

rapport. Daarmee worden het wel erg dure parkeerplaatsen.  

Maar met dit bedrag is de aanleg nog niet gerealiseerd. Graag horen wij van 

het College hoe de totale investering er uit ziet en hoe deze is opgebouwd. 

Niet meegenomen in het onderzoek zijn verder nog toekomstige 

ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s, spoorboekloos treinverkeer tussen 

Assen en Groningen, of een ontwikkeling als de Flixbus – die ook tussen 

Nederlandse steden, inclusief Groningen, wil gaan rijden -. Kortom er zijn 



nieuwe verkeers- en vervoerssystemen in aantocht die van invloed gaan zijn 

op de A28.  

Voorzitter, wij komen op basis van de huidig beschikbare gegevens en 

daarbij aangereikte argumentatie, die wij vooral uit het nut en noodzaak 

rapport hebben gehaald, tot de conclusie dat de argumentatie om door te 

zetten uiterst mager is en er op dit moment zeker nog andere mogelijkheden 

en alternatieven zijn die kunnen bijdragen aan een oplossing van de 

problematiek. We constateren dat er wellicht sprake is geweest van een 

vernauwde blik op het te onderzoeken vraagstuk.   

Voorzitter, nut en noodzaak voor de aanleg van een voorziening met 2000 

parkeerplaatsen is niet aangetoond. En naar de mening van de PvdA fractie 

is nut en noodzaak voor 200 parkeerplaatsen evenmin eenduidig en met 

voldoende onderbouwing aangetoond. 

Onze fractie is er door het onderzoeksrapport niet van overtuigd geraakt om 

nu al positief te adviseren ten aanzien van de aanleg van een transferium bij 

De Punt. Misschien dat wij vandaag de argumenten horen waar wij naar op 

zoek zijn om wel tot een positief advies te komen. 

 


