
Transferium De Punt



Waar gaan we het over hebben:

1. Wat willen we?

2. Waar willen we dat?

3. Waarom willen we dat?

4. Wat betekent dat?

5. Hoe ziet dat er uit?

6. Wat vragen we van u?



Mobiliteitsbeleid



1. Wat willen we?

https://player.vimeo.com/video/212268497?autoplay=1&title=0&byline=0&portrait=0&color=137AD9
http://www.reisviahub.nl/

Filmpje:

https://player.vimeo.com/video/212268497?autoplay=1&title=0&byline=0&portrait=0&color=137AD9
http://www.reisviahub.nl/


Streeklijn Van Naar Frequentie

50a Groningen (HS) Assen (station) 2 keer per uur

50b Assen (station) Groningen (HS) 2 keer per uur

Streeklijn Van Naar Frequentie

9a Station Noord Groningen OV-knooppunt De Punt 2 keer per uur

9b OV-knooppunt De Punt Station Noord Groningen 2 keer per uur

Q-link Van Naar Frequentie

5a Annen (via Groningen*) Meerstad 2-6 keer per uur

5b Meerstad Annen 2-6 keer per uur

* Groningen HS, Zuiderdiep, UMCG

Van Naar Frequentie

26a Assen Zernike 4 x (7-9), 2 x (10-11;15-18)

26b Zernike Assen 3 x (7-9), 2 x (9-11);15-18)

2. Waar willen we dat?



Van busstation naar HOV-knooppunt
Het openbaar vervoersysteem optimaliseren door Streeklijnen te 
koppelen aan het netwerk van Q-links en Qliners

3. Waarom willen we dat?

Nu straks

Zuidlaren – Royal FloraHolland ± 60 minuten ± 20 minuten

Vries – Zernike ± 50 minuten ± 35 minuten

Emmen – Groningen Airport Eelde ± 90 minuten ± 60 minuten

Eelde – UMCG ± 45 minuten ± 35 minuten



4. Wat betekent dat?

1. Busstation verplaatsen van scheepswerf naar A28

2. Nieuwe toe- en afritten om de bus sneller te laten halteren

3. Haltes Q-link toevoegen

4. (fiets)parkeergelegenheid realiseren



5. Hoe ziet dat er uit?



200 parkeerplaatsen



Weefvak





Faunapassage





6. Wat vragen we van u?

Raadsbesluit 26 september 2017:
1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de 

voorbereiding en bekendmaking van: de herziening van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het eventueel 
benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en eventueel andere 
benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;

2. Op grond van de inspraakverordening te bepalen dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in 
voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze;

3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk 
overleg met rijk, provincie en waterschappen c.a. – het bestemmingsplan en de daarbij behorende besluiten in 
ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen. 

2019: Raad besluit over vaststellen bestemmingplan 


