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In een wereld die snel verandert en waar 
toekomstige generaties serieuze en duurzame 
oplossingen mogen verwachten voor vraagstukken 
rond klimaat, energie, ICT, landbouw en mobiliteit, 
is dit hét moment om te investeren in data,  
kennis, en innovatie voor een vitale economie.  
Dat momentum wordt zeker gevoeld in de 
Groningen. Daarom zetten we gezamenlijk in  
op kennis en talent, leiderschap in de energie
transitie, digitalisering, gezond ouder worden  
en een sterke, internationale stadsregio met 
daaromheen veel kwaliteit en ruimte voor  
duurzame ontwikkelingen.

Groningen heeft enorme potentie. Onlosmakelijk onderdeel van de 

provincie is de stad Groningen, de zesde stad van Nederland en éen  

van de jongste steden van Europa: 50% van de inwoners is jonger dan  

35 jaar. Dankzij de Rijksuniversiteit Groningen en diverse kennis- en 

onderwijsinstellingen zijn er relatief veel goed opgeleide jongeren en 

studenten. Dat brengt niet alleen een rijk cultuur leven met zich mee, 

maar zorgt ook voor een continue stroom van jong talent, innovatieve 

startups en tal van snel groeiende ondernemingen. 

 Enorm potentieel 

Mede dankzij dit enorme potentieel kan Groningen zich op de  

Europese kaart zetten als Hydrogen Valley (ontwikkeling van een volledig 

functionerende groene waterstofketen), Eemshaven als beste locatie  

voor het aanlanden van energie- en datakabels, met speerpunten als 

Healthy Ageing, het cultuurpaleis Forum Groningen en het grootste 

showcasefestival van Europa (Eurosonic Noorderslag). Hier laat zich  

ook de kracht van de regio zien, waarbij gedeelde ambities, goede 

samenwerking en onderlinge interactie ervoor zorgen dat het geheel 

meer is dan de som der delen. Mobiliteit en de hieraan gekoppelde 

woningbouwopgave spelen hierbij een essentiële rol.

We laten zien wat Groningen te bieden heeft, dat investeren in mobiliteit 

essentieel is en schetsen hoe we samen met overheden, kennisinstellingen 

en het bedrijfsleven dit willen realiseren. Mede dankzij de gunstige ligging 

in Nederland en aan de Noordzeeregio, heeft Groningen zich ontwikkeld 

tot één van de koplopers in de transitie naar duurzamere energie en 

digitalisering. 

DE TOEKOMST BEGINT IN GRONINGEN
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Met innovaties dragen wij bij aan een betere wereld: in Noord-Nederland, 

in de rest van Nederland en in Europa. De meest recente innovaties 

worden hier getest, gedreven door de windenergie op en langs de 

Noordzee, de ontwikkelingen rond groene waterstof, de hyperloop en  

het talent en de kennis van Campus Groningen.

 Kansen voor iedereen 

Wij vinden dat alle inwoners mee moeten kunnen doen. Daarom werken 

we aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot 

zorg, werk en inkomen. Mobiliteit en de hieraan gekoppelde woning-

bouw opgave spelen hierbij een essentiële rol. We zetten daarom in op 

betere verbindingen voor alle vervoersmodaliteiten, onder meer met 

(inter)nationale stedelijke netwerken, we breiden ons fietsnetwerk  

uit en we ontwikkelen gebruiksvriendelijker, slimmer en duurzamer 

openbaar vervoer.

Ook zorgen we voor snelle mobiele verbindingen en optimaal 

toegankelijke datanetwerken. Dat noemen we zorgeloze mobiliteit.  

Voor ons is mobiliteit in al zijn vormen de voorwaarde voor vooruitgang en 

een van de belangrijkste strategieën voor brede welvaart voor iedereen. 

Daarmee creëren we gelijktijdig ook kennis en expertise voor Nederland, 

Europa en de rest van de wereld. We willen hierin een voorbeeldregio zijn. 

 Samen investeren in toekomst 

Dat kunnen en willen we niet alleen. Daarom vragen we als provincie  

de andere overheden, maatschappelijke instellingen, kennispartners, 

ondernemers en bewoner uit de regio om mee te investeren. Dan denken 

we onder meer aan: toekomstbestendige infrastructurele netwerken, 

slimme en groene mobiliteitsoplossingen, de juiste wet- en regelgeving, 

een optimaal verbonden (inter) nationaal mobiliteitsnetwerk en, in de 

breedste zin van het woord, het verkorten van ‘afstanden’. 

DE TOEKOMST BEGINT IN GRONINGEN
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Groninger Forum in Groningen

 Leeswijzer: 

1. De toekomst begint in Groningen
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3. Mobiliteit: het ontsluiten van ons potentieel

4. Investeren in Groningen, de beste investering in de toekomst
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De centrale ligging van Groningen aan 
internationale wateren, het aanlanden van data 
en energienetwerken, de productie van duurzame 
energie, gerenommeerde kennis en 
onderwijsinstellingen, maar ook de menselijke 
maat en de beschikbare ruimte geven Groningen 
een unieke uitgangspositie voor de toekomst.

Groningen levert nu al belangrijke bijdragen aan 
de grote transitieopgaven waarvoor Nederland 
en Europa gesteld staan. Door onverminderd  
te investeren en verder te bouwen nemen de 
Groninger bijdragen aan brede welvaart alleen 
maar verder toe. Zo kan Nederland koploper 
worden in Europa!

De Wedderborg in Wedde
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2.1 Groningen
Groningen heeft van oudsher een strategische 
ligging in NoordwestEuropa: grenzend aan de 
Noordzee en Duitsland en op een maritiem gezien 
centrale plek in de Noord en Oostzeeregio, 
tussen Duitsland, Polen, Scandinavië en de 
Baltische Staten in. Zo had Groningen al een 
belangrijke plaats in het internationale 
Hanzestedenverbond en zijn de Groninger 
zeehavens vandaag de dag één van de centrale 
locaties voor verschillende internationale 
netwerken.

Ook het landschap van Groningen heeft veel te bieden. Zo kent 

Groningen een uniek en gevarieerd landschap met wierden, polders, 

bossen, diepen en meren, waarin fraaie borgen (burchten), dorpen  

en steden schitteren. Ook internationale erkende natuurgebieden  

als Werelderfgoed Waddenzee, het Eems Dollard Estuarium en  

Nationaal Park Lauwersmeer maken er deel vanuit. Stralend middelpunt  

is de stad Groningen. 

GRONINGEN: DE SLEUTEL NAAR BREDE WELVAART VOOR IEDEREEN

Groningen telt ongeveer 600.000 inwoners. Ruim een derde daarvan 

woont in en om de levendige stad Groningen, waaronder bijna 60.000 

studenten. De helft van de inwoners is jonger dan 35 jaar en daarmee is  

de stad een van de ‘jongste’ steden van Nederland. Maar liefst 44 procent 

van alle inwoners is hoger opgeleid; dat is 10 procent boven het landelijk 

gemiddelde. Elke dag komen er evenveel bezoekers naar ‘stad’ als er 

inwoners zijn. Ze komen om er te werken, te studeren, te winkelen of 

gebruik te maken van de vele voorzieningen. 

De stad Groningen, gesticht in 1040, is op veel terreinen een grote 

publiekstrekker voor grote delen van (Noord-)Nederland. In het oosten 

van de provincie liggen belangrijke plaatsen als Winschoten, Hoogezand, 

Stadskanaal, Veendam en het beroemde vestingdorp Bourtange. In het 

noordoosten zijn de historische stad Appingedam en zeehavens  

Delfzijl en Eemshaven te vinden, terwijl het coulissenlandschap van 

Westerkwartier vitale kernen kent als Leek en Zuidhorn.

De hangende keukens in Appingedam
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2.2 Kennis in Groningen
In Groningen onderkennen we het belang van 
groene energie en een gezonde leefstijl, en om 
kennis daarover te ontsluiten en door te ontwikkelen, 
zetten we in op duurzame mobiliteit en bereik
baarheid via infrastructuur voor alle modaliteiten. 
Aan de basis van deze ontwikke lingen staat de 
focus op kennis, innovatie, talent en een gezond 
investeringsklimaat. Met de in Groningen opgedane 
expertise, vooruitstrevende ideeën en concepten, 
het testen van innovaties, het verder brengen van 
startups en toepasbare kennis willen we ook de  
rest van Nederland en Europa bedienen.

 Regionale kern voor kennis en talent 

Groningen staat internationaal bekend als een van de meest 

aantrekkelijke en diverse ecosystemen van talent en kennis voor 

onderzoekers, experts en ondernemers. De vele toonaangevende R&D-

instellingen trekken talenten uit heel Nederland en van ver daarbuiten.  

De kennisinstellingen scoren hoog op de internationale ranglijsten en  

de actuele topics waaraan wordt gewerkt, zijn zeer relevant. De unieke 

samenwerking tussen universiteit, hbo, mbo, bedrijfsleven en overheid 

zorgt ervoor dat talent zich breed kan ontwikkelen: van wetenschappelijk 

onderzoek tot toepassingen in de praktijk. 

 Campus Groningen: op één na grootste van Nederland 

Centraal staat Campus Groningen met meer dan tweehonderd bedrijven, 

drie kennisinstellingen en bijna 50.000 studenten op twee locaties: 

Zernike Campus en Healthy Ageing Campus. Met 20.000 arbeidsplaatsen 

is Campus Groningen op dit moment de op één na grootste kenniscampus 

van Nederland, met het potentieel, de drive en het investeringsplan  

(0,5 miljard euro) om binnen vijf jaar de eerste plaats in te nemen. 

Campus Groningen is hierbij het knooppunt van kennis, waar onderzoek 

en innovatief ondernemerschap elkaar vooruithelpen. Denk onder meer 

aan projecten als Gezond ouder worden (Healthy Ageing), Duurzame 

samenleving, Energie(-transitie) en Stimuleren van ondernemerschap. 

Een mooi voorbeeld is kennisplatform Hive.Mobility (www.hivemobility.nl) 

waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan 

slimme, duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Hive.Mobility 

verbindt regionale innovatiehubs als Groningen Seaports, Campus 

Groningen, NXT Airport en het Europese hyperloop-testcentrum en 

ondersteunt partijen met innovatieve en groene mobiliteitsambities. 

© Peter van der Sijde  |  De Rijksuniversiteit in Groningen
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2.3 Groningen koploper in 
productie groene energie
Als energieprovincie beschikt Groningen over veel 
kennis van de gas en waterstofhandel, van transport 
en innovatie. Dat geldt voor zowel bedrijven en 
kennis en onderwijsinstellingen als overheden.  
Met deze kennis bouwt Groningen zijn positie als 
Nederlands en Europees leider in energie en  
waterstof verder uit door zich onder meer te richten 
op klimaatneutrale technologieën, samenhangende 
programma’s die bijdragen aan het betaalbaar  
houden van de energietransitie, zeroemissie 
mobiliteit en een circulaire economie.

 Groningen = groene energie 

Gelijktijdig aan de afbouw van de gaswinning zorgen wij voor een  

nieuw perspectief voor en in Groningen. Groningen heeft dan ook hoge 

ambities: voorop (blijven) lopen in de energietransitie, dit laten we zien 

met de uitrol van een waterstof ecosysteem, vergaande elektrificatie en 

de warmte transitie. De Noordzee gaat een belangrijke rol spelen bij het 

verduurzamen van de Nederlandse én Europese energiemix. 

Ten noorden van Noord-Nederland bevindt zich groot potentieel voor 

offshore wind met beschikbare ruimte voor meer dan 20 GW. Hiermee  

wil Groningen dus niet alleen in de eigen duurzame energiebehoefte 

voorzien, maar ook in die van andere regio's. De Eemshaven is en blijft 

daarmee een belangrijk energieknoop punt in Noordwest Europa voor 

(waterstof-)gas en elektriciteit. Dit legt meteen ook een belangrijke  

basis voor de vergroening van onze chemie/industrie en voor nieuwe  

duurzame bedrijvigheid. 

Zo wordt hier onder meer gewerkt aan duurzame brandstoffen voor 

scheeps- en luchtvaart. Ook in ons openbaar vervoer wordt al volop 

groene energie (elektriciteit/waterstof) gebruikt. We hebben nu bijna 

tweehonderd zero-emissie-bussen en het doel is om in 2030 al het 

openbaar busvervoer emissievrij te laten rijden.
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 Groningen zet in op eerste Hydrogen Valley in Europa 

Groningen heeft de potentie en het leiderschap om in Europa voorop  

te lopen als het gaat om de ontwikkeling van waterstof. De Europese  

Unie (EU) heeft Noord-Nederland vanwege het HEAVENN-project 

(Hydrogen Energy Applications in Valley Environments for Northern 

Netherlands) uitgeroepen tot eerste Hydrogen Valley in Europa.  

Met bedrijven en andere noordelijke overheden werken we aan de 

uitvoering van het Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland 2020. 

Zo ontstaan 25.000 nieuwe banen en projecten met investeringen van 

ruim € 9 miljard tot 2035. Het voorziet in een groot potentieel voor 

offshore-windenergie ten noorden van Noord-Nederland, waarvan een 

deel bestemd is voor de productie van waterstof. Strategische locaties 

voor de waterstofproductie zijn de industriële hubs Delfzijl en Eemshaven. 

Daarbij hebben we een levendig bedrijvencluster dat vanuit de 

Eemshaven nu al een bijdrage levert aan maar liefst 19 bestaande  

offshore windparken op de Noordzee.

Groningen beschikt over een fijnmazig buizennetwerk met hoogwaardige 

parallelle pijpleidingen, is het beginpunt voor de Europese gas  

(en toekomstige waterstof)infrastructuur, heeft zoutkoepels voor 

waterstofopslag en gunstig gelegen zeehavens. Hiermee heeft  

Groningen alles in huis voor de aanleg van een waterstofbackbone. 

De komende jaren zal de werkgelegenheid in deze sector dan ook flink 

groeien. Mobiliteit kan de waterstofeconomie aanjagen door grootschalige 

investeringen in bussen, treinen, vrachtwagens, schepen en luchtvaart.  

De EU investeert hierin vanuit de programma's Joint Initiative for 

hydrogen Vehicles across Europe (JIVE2) en Connecting Europe  

Facility (CEF). Wij zetten daarbij ook in op de aanleg van de benodigde 

buisleidingen, weg-, spoor- en vaarwegverbindingen om de belangrijkste 

locaties met elkaar te verbinden.



2.4 Digitaal Groningen
Groningen heeft een uitmuntend klimaat voor 
data, digitale en Artificial Intelligencesystemen. 
Met internationale dataverbindingen met 
bijvoorbeeld Duitsland, Scandinavië en de 
Verenigde Staten, de kennis op Campus 
Groningen en grote digitale spelers als Google  
en IBM is Groningen klaar om samen met de rest 
van Nederland de digitale transitie naar een hoger 
plan te tillen. 

 Internationaal R&D met de grote techbedrijven 

Op het Campus Groningen in de stad Groningen zijn de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG) en het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) 

gehuisvest. Zij werken samen met internationale ondernemingen als 

Facebook en Google met geavanceerde computertoepassingen aan 

deep-learning-projecten. De RUG heeft meerdere grote data-

onderzoekscentra, waartussen vanzelfsprekend kruisbestuiving 

plaatsvindt. Een mooi voorbeeld is het testen van 5G-verbindingen tussen 

ambulances en ziekenhuizen, zodat specialisten op afstand mee kunnen 

kijken (www.5groningen.nl). 

Ook voor autonoom vervoer is digitaal onderzoek steeds belangrijker.  

In Noord-Nederland doen we, als enige regio in Europa, in het samen-

werkingsverband @North pilots voor alle soorten autonoom vervoer.  

Met deze pilots krijgen bedrijven nieuwe kansen en werken we via vijf 

fieldlabs toe naar de implementatie en opschaling van autonoom vervoer.

 Alliantie voor kunstmatige intelligentie 

In 2019 heeft Noord-Nederland een alliantie voor kunstmatige 

intelligentie (AI) opgezet om de vele baanbrekende data- en intelligence-

aangedreven innovatieve activiteiten in de regio te ondersteunen.  

Deze Alliantie voor kunstmatige intelligentie, kortweg AI-hub, is 

toonaangevend op drie thema's: het delen van data, het investeren in 

kennis over digitalisering en AI en de ontwikkeling van autonome 

systemen. Het gaat dan onder meer over energie, gezondheidszorg, 

slimme industrie, water, agrifood en mobiliteit. In het samen-

werkingsverband Hive.Mobility worden de mogelijkheden van AI  

voor personen- en goederenvervoer onderzocht en toegepast. 

 Groningen spil in data 

Met elf internetkabels die via zee Nederland, Duitsland, Scandinavië en 

de Verenigde Staten met elkaar verbinden is Groningen een belangrijk 

internetknooppunt. Sinds de komst van het eerste Google-datacenter 

naar de Eemshaven en diverse uitbreidingen sindsdien staat Groningen 

bekend als een ideale datacenterlocatie in Europa. Dankzij een 

betrouwbaar elektriciteitsnet met een uptime van 99,9999 procent  

en een perfecte datainfrastructuur kunnen alle activiteiten hier veilig 

worden gerealiseerd. Dataport Eemshaven biedt alle benodigde 

faciliteiten die nodig zijn om een datacenter betrouwbaar te exploiteren.

17
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 Ruimte om te leven 

De bezoekers en de inwoners van Groningen zijn het over één ding  

eens: er gaat écht niets boven Groningen. De bruisende hoofdstad, het 

pittoreske Ommeland en de nabije Waddenzee maken Groningen een 

fijne plek om te leven. In Groningen is er aandacht voor de menselijke 

maat. Met het langdurige gezondheidsonderzoek Lifelines en met de 

Healthy Ageing Campus werken we aan een betere toekomst voor 

Groningers en voor alle Nederlanders.

 Ruimte voor economie 

Groningen is een van de weinige provincies waar nog ruimte is voor 

grootschalige bedrijven. Ook is er voldoende schone lucht. Sinds het 

begin van deze eeuw is de ontwikkeling van de industriële clusters in 

Oost-Groningen en de nationale zeehavens Delfzijl en Eemshaven in  

2.5 Ruimte voor duurzame 
groei in Groningen
Het Groninger landschap wordt geroemd om  
de ruimte, de weidse vergezichten en de fraaie 
luchten. De steden en de dorpen zijn fijne plekken 
om te wonen. Wij delen die ruimte graag met 
anderen. Want alleen zo kan Nederland duurzaam 
groeien. Maar we doen dat wel gecontroleerd en  
in goed overleg met de gemeenschap.



een stroomversnelling gekomen. In de havens staan grootschalige 

investeringen gepland die een grote bijdrage leveren aan (inter)nationale 

opgaven. Voor Groningen ligt hier een duidelijke regiefunctie voor het 

ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van verstedelijking als van andere 

opgaven met een sterke ruimtelijke component. 

 Ruimte voor innovatie 

Groningen is Nederland in het klein: het heeft een stedelijk gebied, een 

Ommeland met een gevarieerd landschap, is gelegen aan zee en kent een 

diverse bevolking. Daarmee is Groningen de ideale proeftuin voor het 

ontwikkelen en toepassen van innovaties. Het Nationaal Programma 

Groningen, waarin het Rijk en de regio sinds 2018 samenwerken aan een 

toekomstbestendige regio, biedt bovendien de mogelijkheid om te 

experimenteren en de wet- en regelgeving te toetsen.

 Ruimte voor nationale woningbouwopgave 

In Groningen is er nog voldoende ruimte voor woningbouw en zijn 

woningen nog betaalbaar. Inwoners trekken naar de stad om te studeren, 

te werken en prettig te leven. Daarom kan Groningen ook echt iets 

betekenen in de nationale woningbouwopgave. Met de bouw van  

20.000 nieuwe woningen in de stad wordt de komende tien jaar een 

belangrijke eerste stap gezet in het oplossen van het woningtekort.  

Het Rijk en de Regio Groningen-Assen werken aan plannen om daarnaast 

nog eens 15.000 woningen te bouwen (en om 28.000 nieuwe arbeids-

plaatsen te creëren). Het totale aantal nieuwe woningen in de stedelijke 

regio komt daarmee uit op 35.000. Het coalitieakkoord zet in op deze 

verstedelijkings  opgave met een grote woningbouw- en mobiliteits-
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opgave. Daarom werken we in nauwe samenwerking met het Rijk aan  

de bijbehorende schaalsprong, door het versterken van het openbaar 

vervoer-, fiets- en infrastructuurnetwerk.

 Ruimte voor het Deltaplan 

Met het Deltaplan realiseren we samen met het Rijk en noordelijk 

Nederland nieuwe (internationale) verbindingen, zoals de Lelylijn.  

Daarbij is het ook nodig om het bestaande spoor te verbeteren en de 

Nedersaksenlijn te realiseren. Concreet zien wij bij de realisatie van  

deze nieuwe verbindingen de mogelijkheid om 50.000 extra woningen  

in Groningen te bouwen. Voor de vier noordelijke provincies gaat het in 

totaal om 220.000 woningen bovenop de 99.000 al geplande nieuwe 

woningen. De eerste stap voor de realisatie van het Deltaplan is gezet met 

het nieuwe coalitieakkoord. Het Rijk heeft 3 miljard euro gereserveerd 

voor de realisatie van de Lelylijn. Samen met het Rijk maken we de 

betekenis van de Lelylijn voor de economie en de internationale 

verbinding naar Noord-Duitsland inzichtelijk. En werken we uit hoe we de 

Lelylijn met cofinanciering vanuit Europese fondsen kunnen aanleggen.

 Ruimte voor vitale dorpen 

Groningen heeft de laatste jaren sterk ingezet op onderwijs, cultuur, 

ondernemerschap en gezondheid en op een betere bereikbaarheid  

per fiets, openbaar vervoer en auto vanuit het landelijk gebied. Hierdoor 

blijven voorzieningen behouden en kunnen mensen (blijven) wonen  

waar ze willen en zien we de laatste jaren dat de aantrekkelijkheid van  

de Groningse dorpen enorm is toegenomen. Deze verdorping, zoals wij 

dit noemen, schept ruimte om duurzaam te leven.

GRONINGEN: DE SLEUTEL NAAR BREDE WELVAART VOOR IEDEREEN



ONS 
POTENTIEEL

MOBILITEIT:  
HET ONTSLUITEN VAN ONS POTENTIEEL

Groningen speelt een vooraanstaande rol in de grote opgaven waar Nederland en Europa 
voor staan. Mobiliteit speelt daarbij een essentiële rol. Door samen te werken en te 
investeren in mobiliteit in Groningen brengen we de toekomst snel dichterbij voor 
Nederland en heel Europa. 
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3.1 Mobiliteit
Om de kansen te verzilveren, moeten we  
durven investeren in groene en slimme 
mobiliteits oplossingen. Groen omdat de lucht  
dan schoon blijft, we ruimte houden voor nieuwe 
ontwikkelingen, zo de waterstofeconomie  
willen starten en direct bijdragen aan de 
energietransitie. Slim omdat we daarmee zorgen 
voor een innovatief ecosysteem waarin heel 
Nederland en Europa kunnen profiteren van  
de kansen die Groningen biedt. 

 Zeroemissiemobiliteit: vérder dan Fit for 55 

Groen betekent volledige zero-emissie-mobiliteit in 2035. Daarom zetten 

wij volop in op elektrische en waterstofbussen in het openbaar vervoer, 

met als einddoel emissievrij openbaar busvervoer in 2030. Van onze 

investeringen in de noodzakelijke laad- en tankinfrastructuur heeft het 

hele mobiliteitssysteem profijt. Het waterstofecosysteem in Groningen 

wordt hierdoor versterkt en steeds beter zichtbaar. Het internationale bedrijf 

Hyzon Motors heeft zich in Groningen gevestigd om hier waterstoftrucks 

te gaan produceren en Groningen Airport Eelde is de eerste Hydrogen 

Valley Airport van Europa. Dit vraagt van ons, de nationale overheid en de 

EU om te blijven investeren in het waterstofecosysteem en in mobiliteit. 

Een goed voorbeeld is de investering in waterstoftreinen door het Rijk, de 

regio en de EU. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap: het transport 

wordt zero emissie en het Rijk hoeft niet grootschalig te investeren in 

elektrificatie van het spoor.

Busremise Qbuzz aan de Peizerweg in Groningen  |  © Miranda DrenthATO Testtrein op het Hoofdstation in Groningen
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 Wandelen en fietsen goed voor onze gezondheid 

Wandelen en fietsten zijn goed voor onze gezondheid. In de 

mobiliteitsvisie van de stad Groningen, die in 2021 is vastgesteld, staan 

leefkwaliteit en gezonde en duurzame mobiliteit voorop. Waar 60% van 

alle verplaatsingen in de stad Groningen nu al met de fiets plaatsvinden, 

zetten we met deze visie nog een stap verder en doorbreken we de 

‘autologica’ met het concept van de doorwaadbare stad. Daarmee 

houden we de stad duurzaam en gezond bereikbaar en blijft er ruimte 

over om te leven, in de stad en in de dorpen. Het maakt de extra 

woningbouwopgave van het Deltaplan voor het Noorden ook mogelijk.

 Samenhangend mobiliteitsysteem voor iedereen 

Een samenhangend systeem van bus, trein, fiets en auto brengt  

reizigers in Groningen overal en op elk moment. Groningen loopt al 

voorop met Bus-Rapid-Transit (BRT), het systeem van Qliner- en Q-link-

busverbindingen dat het treinsysteem aanvult. Belangrijke succesfactoren 

van het BRT- en treinsysteem zijn de hoge frequentie, herkenbaarheid, 

gemak, snelheid, directheid, doorstroming en de slim ingerichte 

infrastructuur (zoals het treinbeveiligingssysteem ERTMS). 

De hubs verbinden het BRT- en treinnetwerk met elkaar en hier kan  

ook overgestapt worden op de (deel)auto of fiets. Zo zorgen we dat  

de belangrijke industriële en kennisclusters in Groningen snel en goed 

bereikbaar zijn voor bezoekers en werknemers. Het systeem draagt ook  

bij aan de woningbouwopgave, zowel in de stad en de grote kernen als  

de buitengebieden. Hierdoor kan iedereen meedoen en houden we de 

ruimte. We noemen dit dan ook niet voor niets zorgeloze mobiliteit.
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Innovatieve mobiliteitsoplossingen  |  © AT North, Stichting DroneHub GAE
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 Groningen ideale proeftuin voor slimme innovaties 

Groningen heeft het lef om relevant te zijn. In Groningen ontwikkelen  

we innovatieve oplossingen die we direct implementeren in het reguliere 

mobiliteitssysteem om onze doelen bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verduurzaming te bewerkstelligen. Door te investeren in onderzoek en 

innovatie op het gebied van mobiliteit kunnen we kansen benutten. 

Groningen is een ideale proeftuin voor innovaties. Zo biedt het Nationaal 

Programma Groningen ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld met 

de zelfrijdende shuttle (2016), de autonoom rijdende trein (2019) en 

autonoom varen en vliegen. 

Gelijktijdig met de start van ERTMS (European Rail Traffic Management 

System) wil Groningen ook beginnen met automatic train operation (ATO) 

op de regionale spoorlijnen. Met een autopiloot op de trein wordt de 

capaciteit van het spoornet vergroot, kan energie bespaard worden en 

kunnen treinen frequenter en stipter rijden. ATO in Noord-Nederland is

wat ons betreft de opstap naar ATO in Nederland en Europa.

 Wat is daarvoor nodig? 

•  Voor het ontwikkelen van een slim en groen bus- en treinnetwerk  

is het nodig te investeren in zero-emissie-mobiliteit. Daarmee blijft 

voldoende ruimte beschikbaar, blijft de lucht schoon en kickstarten 

we de energietransitie.

•  Voor de transitie naar autonoom vervoer is het noodzakelijk dat de 

(Europese) regelgeving wordt aangepast, zodat opschalen mogelijk 

wordt. Daarom benutten we onze aparte status op het gebied van 

wet- en regelgeving vanwege het Nationaal Programma Groningen 

om autonoom vervoer te testen. Dat doen we samen met 

Rijksdiensten als het RDW. Met de opgedane kennis kunnen we 

bijvoorbeeld samen met de Rijksoverheid en de EU stappen zetten 

naar volledig autonoom vervoer.

•  De inzet van deelmobiliteit (deelfietsen, deelauto’s) in Groningen 

willen we nog verder ontwikkelen en uitrollen. Daarmee zorgen we 

dat iedereen mee kan doen en werken we toe naar een duurzaam 

mobiliteitssysteem dat ruimte bespaart en efficiënt is.

25

MOBILITEIT: HET ONTSLUITEN VAN ONS POTENTIEEL



 Hoofdstation Groningen als grootste internationale hub 

Het Hoofdstation van Groningen wordt verbouwd. De doorkoppeling 

van regionale treinsporen, een vierde (keer)spoor, betere passages 

en stallingen, het verhogen van de toegankelijkheid en ruimte voor 

een nieuw stationskwartier moeten de bereikbaarheid van de 

Groningen-stad en de provincie verhogen en tegelijk de 

bereikbaarheid vanuit de rest van Nederland en Europa verbeteren. 

 Internationale hubs 

Een andere belangrijke internationale hub is Groningen Airport Eelde 

(GAE). GAE is een van de vijf Nederlandse luchthavens met internationale 

commerciële luchtvaart die door de Nederlandse overheid zijn 

aangewezen als luchthaven van nationaal belang en het kent een brede 

nationale maatschappelijke functie. Het is de eerste en enige Nederlandse 

luchthaven die mag experimenteren met de integratie van bemande en 

onbemande vluchten. De strategie van GAE is om, d.m.v. verknoping  

met andere vervoersmiddelen en de inzet van kleinere elektrische 

vliegtuigen (9-19 passagiers), te komen tot een fijnmazig netwerk van 

duurzame verbindingen.

 

Groningen Seaports (GSP) is het (zee)havenbedrijf en de grootste 

logistieke hub van Groningen. GSP is bereikbaar via water, weg, spoor, 

lucht, kabel en buis. In totaal beslaat GSP 2800 hectare aan haven- en 

industrieterreinen, waaronder de havens van Delfzijl, de Eemshaven, 

Railport Veendam en Fivelpoort in Appingedam. Het lukt steeds beter om 

de zeehavens duurzaam economisch te ontwikkelen. Inmiddels raken de 

3.2 De netwerken op orde
Mobiliteit vereist een goed netwerk van 
verbindingen en hubs. Groningen heeft hiermee 
de laatste jaren een flinke slag gemaakt en plukt 
daar nu de vruchten van. Gezien de kansen en 
ontwikkelingen, is opschaling en implementatie in 
een deel van het netwerk noodzakelijk. Groningen 
zet in op een passend netwerk dat ruimte geeft 
aan de kansen voor Nederland en de EU. 

 Hubs: plekken die verbinden 

Hubs zijn de belangrijkste knooppunten in het mobiliteitsnetwerk.  

Hier komen de verschillende vervoersstromen bij elkaar en zijn de 

voorzieningen geclusterd. Dankzij deze hubs blijven dorpen en wijken 

leefbaar. De komende jaren werken we verder aan het hub-netwerk, 

bijvoorbeeld aan het Hoofdstation in Groningen, een van de grootste 

hubs van Nederland. Hier komen vele functies, mobiliteitsvormen en 

vervoerders samen. Het Hoofdstation wordt momenteel verbouwd tot 

een plek waar aankomen en vertrekken, verblijven en overstappen 

naadloos in elkaar overgaan. 

26

MOBILITEIT: HET ONTSLUITEN VAN ONS POTENTIEEL



Artist Impression van het nieuwe Hoofdstation in Groningen  |  Bron: Koen van Velsen architecten  |  Beauty & the Bit
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De Zeesluis Farmsum bij Delfzijl  |  © Eemskrant.nl



beschikbare gronden op. De provincie heeft daarom aangekondigd de 

Eemshaven duurzaam te willen uitbreiden met 600 hectare 

bedrijventerrein in de Oostpolder. Zo kan ruimte geboden worden  

aan bijvoorbeeld elektrolyzers voor waterstof, batterijfabrieken en  

andere grootschalige bedrijvigheid. 

 Passende infrastructuur voor alle modaliteiten 

Voor de verdere verstedelijking en verdorping van Groningen en de 

ontwikkeling van de kennis- en industriële clusters is een passend netwerk 

van fiets-, weg-, water-, buis-, kabel- en spoorverbindingen en hubs 

noodzakelijk. De verstedelijking vraagt om opschaling van het netwerk, 

zoals ook in het coalitieakkoord is erkend. 

Zo moet het Bus Rapid Transit-netwerk, kortweg BRT, betrouwbaarder  

en sneller worden, en moeten er directere verbindingen komen.  

Ook het spoornetwerk zal slimmer en robuuster moeten worden,  

bevat het wegennetwerk nog een aantal knelpunten die moeten  

worden opgelost en wordt er ingezet op duurzaam transport via water 

(o.a. opwaardering vaarweg Lemmer-Delfzijl). 

Voor de stad is het van belang dat niet meer alle trein- en buslijnen 

samenkomen bij het Hoofdstation van Groningen, maar dat er meer 

directe verbindingen zijn naar belangrijke regionale kernen, dat er  

nieuwe hubs rondom de stad komen, en meer overstapmogelijkheden 

naar bussen en treinen in de regio. Op het Hoofdstation worden de 

regionale sporen daarom nu al doorgekoppeld en door heel Groningen 

worden hubs ontwikkeld. Zo kunnen reizigers zo vroeg mogelijk 

opstappen in het openbaar vervoer en wordt de capaciteit van weg  

en spoor optimaal benut.

Het fietsnetwerk is een belangrijke troef in het gezond, leefbaar en 

bereikbaar houden van Groningen. De belangrijkste locaties worden 

hierdoor met elkaar verbonden. Om de woningbouwopgave mogelijk  

te maken en de voorzieningen in de stad bereikbaar te houden, is een 

comfortabel en veilig fietsnetwerk essentieel.

Het vaarwegennetwerk van Groningen is zeer uitgebreid en bepaalt voor 

een belangrijk deel het landschap. Het biedt ruimte voor de beroepsvaart, 

maar zeker ook voor de recreatie. Groningen is wat dat laatste betreft nog 

een ruwe diamant waar toeristen en inwoners van kunnen profiteren. Het 

beroepsvaarwegennetwerk omvat de Rijksvaarweg Lemmer-Delfzijl als 

belangrijke levensader van de regionale economie. De corridor geeft de 

binnenvaart toegang tot Groningen en Friesland en verbindt Noord-

Duitsland met de havens van Amsterdam en Rotterdam.

De hoofdwegenstructuur in en naar Groningen omvat de Ring  

Groningen, de A7, de A28, de N33 en de N46. Als gevolg van de  

verdere verstedelijking en de ontwikkeling van de nationale zeehavens  

en industriële clusters staat dit netwerk onder druk. De nationale  

havens van Delfzijl en Eemshaven worden ontsloten door een simpele 

tweebaansweg, de Rijksweg N33. Deze verbinding is nu nog te onveilig, 

waardoor de kansen voor economie en energie bedreigd worden. Om de 

regio en de stad bereikbaar te houden, de verdere verstedelijking en dus 

de woningbouwopgave en de economische ontwikkeling van de stad 

mogelijk te maken, is de ringweg van groot belang. Eerder is de oostelijke 

ringweg aangepakt, tot 2024 wordt gewerkt aan de zuidelijke ringweg. 

Het aanpakken van de westelijke ringweg wordt steeds urgenter door  

de verdere verstedelijking. 
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Groningen kent een uitgebreid spoornetwerk. In vervolg op onze 

experimenten met zelfrijdende treinen en waterstoftreinen wordt tot 

2030 op de 270 kilometer lange regionale spoorlijnen in Groningen en 

Fryslân het veiligheidssysteem ERTMS uitgerold. Door de combinatie  

van de doorkoppeling bij het Hoofdstation, ERTMS, ATO en de 

waterstoftrein wordt een efficiënte en frequente treinbediening mogelijk. 

Dat is een belangrijke voorwaarde voor de verstedelijking en verdorping 

en voor de economische ontwikkeling in Groningen.

In 2019 koos de Nederlandse hyperloop-startup Hardt Hyperloop, winnaar 

van de Hyperloop Pod Competitie van Elon Musk in 2017, voor Groningen 

als locatie voor een Europees hyperloop-testcentrum. Hardt Hyperloop wil 

hier een hyperloopsysteem voor vracht gaan testen en valideren en werkt 

aan een tweede testcentrum in Groningen (locatie Veendam).

Om de kansen van Groningen te benutten, moeten we gezamenlijk 

inzetten op een hoogwaardig, betrouwbaar en toekomstbestendig 

infrastructuurnetwerk: een robuuste, slimme en goed ingepaste fiets-, 

weg-, water, spoor- en businfrastructuur met hubs op strategische 

locaties. Met dit netwerk is het mogelijk om de belangrijkste locaties  

(de groeiende stad, de kenniscampussen en Groningen Seaports) met 

elkaar te verbinden, de nationale woningbouwopgave in Groningen te 

realiseren en de nationale energie- en economische kansen te benutten, 

met behoud van onze ruimte en schone lucht. 
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 Wat is daarvoor nodig? 

•  Afronding van het spoornetwerk in Groningen om de stad te 

verbinden met Stadskanaal (en verder via de Nedersaksenlijn)  

en betere verbinding naar Zernike Campus en naar het westen  

van de stad. 

•  Verdere uitbreiding van het fietsnetwerk voor korte afstanden  

in de stedelijke regio.

•  Het BRT- en wegennetwerk in de stedelijke regio robuust  

maken, verbindingen buiten de stad om en door de stad heen  

(oa Zernike, Westflank en Oostzijde) realiseren en de barrières  

in de ringwegen op te lossen (o.a. verdiept deel zuidelijke en  

westelijke ringweg Groningen).

•  Veiliger en robuust maken van het (vaar)weg- en buisnetwerk  

naar de industriële clusters in de Eemsdelta voor grootschalige 

ontwikkelingen, zoals de N33 van Assen tot aan de Eemshaven,  

de gehele hoofdvaarweg en de zeesluis bij Delfzijl.

•  Nieuwe en bestaande hubs op strategische plekken in Groningen, 

onder andere in het westen van de stad en bij Zernike Campus.

•  De netwerken slim benutten door technische aanpassingen en 

gedragsbeïnvloeding, zoals het programma Groningen Bereikbaar 

voor duurzame mobiliteitskeuzes en de uitrol van ERTMS op de 

Groningse en Friese spoorlijnen voor een veilig en snel 

spoorsysteem.

3.3 De juiste (inter)
nationale verbindingen
Om de kansen in Groningen te benutten, 
hebben we goede en snelle (inter)nationale 
verbindingen nodig met Bremen, Hamburg en 
Scandinavië en met de stedelijke netwerken in 
NoordNederland en in andere delen van het 
land. Nederland is te klein voor een periferie 
en Groningen is vanwege de ligging in de 
Noordzeeregio de stepping stone naar  
NoordDuitsland en Scandinavië. 

Samen met het Rijk werkt Noord-Nederland daarom aan het Deltaplan, 

waarin ruimte wordt geboden voor 220.000 extra woningen als oplossing 

voor de nationale woningbouwopgave en de Lelylijn. Daar komt bij dat de 

economische clusters in het Noorden binnen acceptabele tijd te bereizen 

zijn vanuit de rest van Nederland en dat de grote opgaven rond waterstof, 

energie en kennisontwikkeling in Groningen kunnen worden benut. 

Het mes snijdt dan aan twee kanten: meer inwoners zorgen voor meer 

beschikbare arbeidskracht, terwijl een kortere (inter)nationale reistijd  

per openbaar vervoer ervoor zorgt dat ook op (inter)nationaal niveau 

beter samengewerkt kan worden. Ook kunnen meer mensen profiteren 

van het moois wat Groningen te bieden heeft (ruimte, schone lucht, 

betaalbaar wonen, etc.).
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 Wat is daarvoor nodig? 

•  (Inter)nationale duurzame verbindingen per spoor:

•  Wunderline: de grenzeloze spoorverbinding tussen Groningen  

en Bremen, met aansluiting op Hamburg en op de Trans Europ 

Express met verbindingen naar Kopenhagen, Stockholm en Parijs. 

•  Lelylijn: de missing link in de verbinding met de Randstad, Friesland 

en Flevoland (40 minuten reistijdwinst) en Noord-Duitsland.  

De komende periode bekijken we met het Rijk hoe we de Lelylijn 

aanleggen. Het Rijk heeft 3 miljard euro voor de aanleg 

gereserveerd. Wij werken met het Rijk aan cofinanciering vanuit 

Europese fondsen.

•  Verbetering van het bestaande spoor en treinverbindingen tussen  

de stedelijke regio's Groningen, Zwolle, Randstad, Utrecht en 

Arnhem/Nijmegen (20 minuten reistijdwinst).

•  Nedersaksenlijn: de andere missing link tussen Groningen en 

Emmen/Twente, met als belangrijke game changer de ontsluiting 

van de Veenkoloniën per spoor. Hierdoor kan dit gebied sociaal-

economisch een volwaardige regio van Nederland worden.

•  (Inter)nationale duurzame verbindingen door de lucht: Groningen 

Airport Eelde is de (inter)nationale luchthaven van Groningen,  

en ook proeftuin voor drones en zero emissie vliegen. Met de 

doorontwikkeling van ‘Eelde’ als innovatief en groen vliegveld  

kan Groningen duurzaam verbonden blijven.

•  (Inter)nationale verbindingen via zee: Groningen is al verbonden  

met Borkum, een nieuwe veerverbinding met Noorwegen is 

aanstaande en er is potentie voor meer.

Groningen Airport Eelde in Eelde  |  © Iceandsnow
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•  (Inter)nationale verbindingen per kabel: Groningen heeft op dit 

moment elf zee-datakabels en ook de aanlanding van wind op zee 

loopt grotendeels via Groningen. Door Groningen nog uitgebreider 

te verbinden als energie- en datahub kunnen we deze positie  

verder uitbouwen.

•  (Inter)nationale verbindingen per buis: met de aardgasrotonde en 

het aardgasnetwerk heeft Groningen een unieke positie in Europa. 

Daarnaast vestigt het hyperloop-testcentrum zich in Groningen. 

Door te blijven investeren in de connectiviteit per buis kan 

Groningen de waterstof-backbone van Europa worden en  

misschien wel de eerste Europese hub van de hyperloop.

Deze verbindingen maken het mogelijk om een kwart van de landelijke 

woningbouwopgave in Noord-Nederland te realiseren. Ze zijn tegelijk  

een duurzaam alternatief voor de auto. Ze versterken de nationale en 

grensoverschrijdende economische, sociale en culturele uitwisseling.  

De landsdelen worden beter verbonden en de Randstad ontlast.  

De Nedersaksenlijn kan een tweede game changer zijn voor de economie 

en de toegankelijkheid van het veenkoloniaal gebied.

Spoorverbindingen Groningen - Zwolle en Groningen - Leer (Dld)
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Kopenhagen > Oslo/Stockholm

Hamburg > Berlĳn > Warschau

Lyon > Marseille > Barcelona

Parĳs > Bordeaux > Lissabon

Calais > London > Edinburgh

Almere

Zwolle

Meppel

Emmen

Assen

Amsterdam

Lelystad

Emmeloord

Heerenveen

Drachten

Leeuwarden
Groningen

Stadskanaal

Internationale spoorverbindingen

Spoor Lelylĳn 

Spoor Wunderline 

Verbetering bestaand spoor

Spoor Ontbrekende schakel Nedersaksenlĳn 

Internationale spoorverbinding
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3.4 Partnerschap
Groningen kent een lange geschiedenis van 
partnerschappen en coöperaties. Wij werken 
graag samen om kansen te kunnen benutten.  
Ook op het gebied van mobiliteit zijn hiermee  
al grote successen behaald. Ons motto is dan  
ook: samen komen we verder! 

De wereld van morgen kan er alleen komen door te durven, te 

experimenteren en door samen met onze kennisinstellingen en 

maatschappelijke partners te investeren in innovaties. Daarbij gaat het 

vooral over samenwerking, gedeelde ambities en elkaar de ruimte geven 

en te gunnen om te ondernemen. Daarom ook is Hive.Mobility zo’n mooi 

voorbeeld. Onderzoekers en vertegenwoordigers van bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden werken hier samen aan de  

ontwikkeling van slimme en duurzame oplossingen voor personen-  

en goederenvervoer, zowel in Noord-Nederland als daarbuiten.  

Hive.Mobility verbindt regionale innovatiehubs als Groningen Seaports, 

Campus Groningen, Groningen Airport Eelde en het Europese 

hyperloop- testcentrum. En het kennisplatform zoekt steeds naar  

nieuwe (internationale) partners om kennis op te doen en toe te passen.

 Groningen (duurzaam) Bereikbaar 

In Groningen Bereikbaar werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs 

samen om Groningen duurzaam bereikbaar te houden. De organisatie 

bestaat uit: de gemeente Groningen, de provincie Groningen, 

Rijkswaterstaat en ProRail. Zo zorgt de organisatie er met slimme en 

duurzame oplossingen voor dat reizigers minder hinder ervaren door 

werkzaamheden in de stad Groningen. Daarbij wordt samengewerkt met 

meer dan tachtig grote werkgevers die zich volwaardig partner voelen in 

deze aanpak. Onderwijsinstellingen zorgen er met aangepaste roosters 

voor dat de druk op de spits afneemt. Zo streven we er samen naar om 

Groningen ook tijdens grote infrastructurele ingrepen bereikbaar te 

houden. De inzet is om deze aanpak de komende jaren samen met het 

Rijk voort te zetten en verder uit te breiden om slim en duurzaam reizen te 

stimuleren. 

 Investeren in mobiliteit noodzaak 

Om de kansen van Groningen te benutten, is investeren in  

en samenwerken aan mobiliteit een absolute noodzaak.  

Wat is daarvoor nodig?

•  Versterking van het unieke ecosysteem door meer bedrijven, 

kennisinstellingen en andere overheden deelnemer te laten worden 

van Hive.Mobility en te werken aan pilots om autonoom vervoer  

te implementeren en op te schalen: 

 -  zowel op de weg als met een shuttle; 

 -  testen met de trein (ATO);

 -   met drones via Groningen Airport Eelde; 

 -  testen op het water. 
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•  De aanpak van Groningen Bereikbaar zorgt voor optimale mobiliteit. 

Samen met het Rijk ontwikkelen we deze aanpak graag door voor  

de rest van Nederland.

•  Voor de transitie naar autonoom vervoer en andere slimme en 

groene mobiliteitsoplossingen is het noodzakelijk dat (Europese) 

regelgeving wordt aangepast, kennis wordt ontwikkeld en mensen 

worden opgeleid om opschaling mogelijk te maken. Daarvoor 

werken wij graag samen met de Rijksoverheid en de EU.
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INVESTEREN 
IN MOBILITEIT 
IN GRONINGEN 
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Groningen groeit. Vanuit eigen kracht en door  
de unieke strategische ligging: als aanlandplek 
voor diverse internationale netwerken en voor  
de productie van nieuwe groene energie.  
Groningen als 'Capital of the North Sea Region' 
heeft de potentie om belangrijke bijdragen te 
leveren voor de nationale en Europese doel
stellingen. We zetten ons in om deze ambitie  
in gezamenlijkheid tot een succes te maken.

Dat bepaalt ook de centrale vraag die we stellen aan alle potentiële 

samenwerkingspartners: investeren jullie mee in de duurzame mobiliteit 

van Groningen en daarmee in een toekomst met een brede welvaart  

voor iedereen?

Het coalitieakkoord van Rutte IV (15 december 2021) biedt veel haakjes 

om deze ambities waar te maken. Zo is de realisatie van de Lelylijn in het 

regeerakkoord ‘verankerd’ en kan Groningen samen met de overige 

noordelijke provincies voorsorteren op het grote effect ervan. Groningen 

is daarmee volwaardig onderdeel van het Nederlandse stedelijke netwerk 

en bouwsteen binnen het Europese spoornetwerk.

We hebben laten zien hoe Groningen in hoge mate bijdraagt aan 

oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven waarvoor 

Nederland, Europa en de rest van de wereld staan. Daarom is nu het 

moment om te investeren in duurzame mobiliteit in Groningen.
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Sint Jansstraat 4
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