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Voorwoord
 

Actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030 

Een bereikbare, duurzame en innovatieve Campus Groningen.   

Voor u ligt de actieagenda Smart Mobility Campus Groningen 2022-2030. Deze agenda geeft  

richting aan de mobiliteitssituatie op Campus Groningen. Met deze agenda als leidraad willen we 

de mobiliteit op Campus Groningen optimaliseren. De mobiliteitsopgave is urgent, want we willen 

nu en in de toekomst een gastvrije, bereikbare en leefbare Campus. Hiervoor moet er een nieuwe 

balans gevonden worden tussen een toenemende mobiliteitsvraag en steeds schaarser wordende 

ruimte.

Bij deze uitdaging hoort een gezamenlijke aanpak. Een aanpak waarin de duurzame ontwikkeling 

van Campus Groningen voorop staat en waarbij we optimaal gebruik maken van de aanwezige 

kennis en onderlinge synergie. Hierbij focussen we niet alleen op de bereikbaarheid en 

leefbaarheid. We willen ook een voorloper zijn in innovatieve mobiliteitsoplossingen en de 

Campus als proeftuin voor toekomstige mobiliteit laten fungeren.

In de ambities en doelstellingen van deze actieagenda ligt een duidelijke verbinding met de 

ambities en mobiliteitsdoelstellingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De actieagenda is 

hiermee een logische aanvulling op het Strategisch Campusplan 2020-2025 en de mobiliteitsvisie 

van de gemeente Groningen. Tevens hebben de mobiliteitsopgaven van het Klimaatakkoord een 

essentiële rol in de projectformulering gespeeld. 

De actieagenda Smart Mobility Campus Groningen bestaat uit drie centrale en samenhangende 

bouwblokken die de rode draad vormen. Vanuit deze bouwblokken zijn negen focusprojecten 

geformuleerd waarmee de diverse facetten van mobiliteit belicht worden. In de focusprojecten 

wordt onder andere ingezet op: verandering van reisgedrag van medewerkers en studenten, 

invoering van zero-emissie zones, forse vermindering van automobiliteit, bevordering van 

elektrisch (deel)vervoer en versterking van de kennis- en innovatiecultuur, waarbij aansluiting 

wordt gezocht bij de landelijke topsectoren (o.a. chemie, energie, logistiek en hightech systemen 

en materialen). 

De actieagenda Smart Mobility Campus Groningen 2022-2030 is de route die we gezamenlijk 

vanuit de campuspartners volgen om de omgeving te creëren die we willen voor onze 

studenten, bezoekers en medewerkers, nu en in de toekomst. 

Namens alle campuspartners, 

ondertekend door voorzitter stuurgroep Campus Groningen 

Koen Schuiling

Burgemeester Groningen

 

 
De Actieagenda Smart Mobility Campus Groningen is opgesteld door de focusgroep Mobiliteit:

December 2021
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Figuur 1. Infographic Mobiliteit Klimaatakkoord, welke samenhangt met de actieagenda mobiliteit Campus 
Groningen

Bouwblok 1

Bouwblok 2

Bouwblok 3
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Samenvatting
 
Een gezonde, duurzame groei en verdere ontwikkeling van Campus Groningen is van groot 

belang voor de gevestigde organisaties, de stad en de regio. Dit gebied heeft een unieke 

concentratie van kennisinstellingen en bedrijven waar kennisdelen, innoveren, ontmoeten en 

samenwerken centraal staan. Steeds meer bedrijven, studenten en medewerkers weten Campus 

Groningen te vinden. Deze doorgroei resulteert in een toenemende mobiliteitsvraag in een gebied 

waar ruimte steeds schaarser wordt. Een nieuw evenwicht tussen mobiliteit en de benodigde 

ruimte voor vergroening, verblijfsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en kennis en innovatie is nodig. 

 

Deze uitdaging vraagt om een duurzame, structurele transitie in het mobiliteitssysteem. Dit 

betekent dat Campus Groningen de komende jaren de focus zal leggen op actieve, slimme en 

ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit om de gezonde en duurzame doorontwikkeling van 

Campus Groningen optimaal te faciliteren.

1. Een duurzame mobiliteitstransitie  
Vanuit de gedachte dat Campus Groningen een structurele verandering in het mobiliteitssysteem 

wil verwezenlijken, zijn negen strategische campusprioriteiten geformuleerd. Deze negen 

strategische campusprioriteiten zijn aanvullend op de al aanwezige ambities vanuit het 

Strategisch Campusplan en zijn als volgt:

 
1.  Een duurzame bereikbaarheid: veilig, goed geïnformeerd en data-driven;
2.  Campus Groningen is goed verbonden met de stad en de regio;
3.  Samenwerking met de Gemeente en Provincie voor goede mobiliteitsstromen;
4.  Mobiliteitskeuzes dragen actief bij aan een gezonde en CO2-neutrale campus;
5.  Concentreren van modaliteiten op strategische locaties;
6.  Aantrekkelijke vestigingsplaats voor kennisinstellingen en bedrijven;
7.  Emissievrij vervoer op en naar de Campus;
8.  Innovatieve mobiliteitsoplossingen: experimenteren en implementeren; 
9.   Versterken van de kennis- en innovatiecultuur: meer menging onderzoek,  

onderwijs en ondernemerschap.

2. Wat gaan we doen: drie bouwblokken, negen focusprojecten   

Het uitvoeringsprogramma 2022-2030 

Vanuit de drie centrale, onderling samenhangende bouwblokken zijn projecten geformuleerd en 

gestructureerd. Elk met een eigen focuspunt waarmee de diverse facetten van mobiliteit worden 

belicht. Zowel de ambities van de betrokken partners als de (meer dan 140) mobiliteitsopgaven 

van het Klimaatakkoord hebben een belangrijke rol gespeeld in de projectformulering.  

Deze negen focusprojecten zijn uitgewerkt tot deelprojecten inclusief planning, uitvoering, 

geschatte investering en betrokkenen. 

Bouwblok 1. Gastvrije, 
bereikbare Campus
Focus: gedrag en samenwerking

Bouwblok 2.  Aantrekkeljik
verblijfsklimaat
Focus: infrastructuur en  
ruimtelijke inrichting

Bouwblok 3.  Duurzame, 
innovatieve Campus
Focus: technologie en innovatie 

1. Data & digitalisering;     
   mobiliteitsmanagement  
 

2. Duurzaam en gezond 
    reisgedrag  
 

3. Spreiden in tijd, ruimte, 
    condities en mobiliteit 
 
 
 
4. OV-bereikbaarheid 

5. Autoverkeer op de  
   Campus minimaliseren  
 

6. Stimuleren fiets en 
    voetganger 
 

7. Slimme en duurzame 
    infrastructuur & logistiek

8. Deelmobiliteit 

 

9. Living lab: challenges en 
    innovatieprojecten

Figuur 2. Samenhang ten behoeve van de actieagenda Smart Mobility Campus Groningen 2022-2030

Figuur 3. Visualisatie van drie bouwblokken en negen focusprojecten

Strategisch Campusplan  
Campus Groningen 2020-2025

Drie onderling samenhangende bouwblokken

Een gastvrije, 

bereikbare Campus

Een aantrekkelijk 

verblijfsklimaat

Een duurzame, 

innovatieve Campus

Mobiliteitsvisie 
Negen Campusprioriteiten De prioriteiten zijn 

verenigd in drie centrale, 

onderling samenhangende 

bouwblokken. De drie 

bouwblokken vormen 

de rode draad in deze 

actieagenda:  



3. Wat is het resultaat? 
 
Emissievrij in 2030 
Door middel van deze actieagenda werken we aan 

duurzaamheidsdoelstellingen op lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal niveau. We leggen hierbij 

een duidelijk relatie met de ambities gepresenteerd in 

het Klimaatakkoord en de Sustainable Development 

Goals (7, 9, 11 en 13) van de Verenigde Naties.
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4. Wat is hiervoor nodig?

Het gemeenschappelijke doel is bindend

Het ‘shared value denken’ is in deze actieagenda essentieel. Om de duurzame transitie in gang 

te kunnen zetten, zal een focusverschuiving moeten plaatsvinden van het individuele belang van 

de organisaties naar het gezamenlijke belang. Het gaat hierbij om een nieuw evenwicht tussen het 

welbegrepen eigen belang en de welwillende verbondenheid met het gemeenschappelijke doel: 

een gezonde en duurzame doorontwikkeling van Campus Groningen. Pas dan zijn de betrokken 

partners in staat slimmer, beter en sneller te innoveren.

Een adaptieve, flexibele aanpak

De negen focusprojecten zijn uitgewerkt tot een concreet voorstel voor de jaren tot en met 2030. 

Het is echter moeilijk om acht jaar vooruit te kijken. Om deze reden is ruimte ingebouwd om in te 

kunnen spelen op toekomstige kansen en ontwikkelingen die een versterkende werking hebben op 

de focusprojecten. Hiermee maken we de actieagenda nu en in de toekomst grensverleggend en 

innovatief. 

Een programmaorganisatie: ‘body’ geven aan de actieagenda 

De focusgroep Mobiliteit vormt het samenwerkingsverband waarbinnen wordt gewerkt aan de 

actieagenda. Voor succesvolle implementatie en uitvoering van deze actieagenda is het van belang 

om aanvullende afspraken te maken over de inrichting van de governance en de bijbehorende 

rolverdeling, manier van overleg, besluitvorming en financiering. Als vertrekpunt zijn twee rollen te 

onderscheiden:  

1.  Programmaorganisatie: aanjager, regievoerder, procesbewaker 

2.  Uitvoerings- en beheerorganisatie(s): realisator, uitvoerder, beheerder, adviseur

5. Een gefaseerde uitwerking middels de drie bouwblokken
Vanuit de drie bouwblokken wordt het uitvoeringsprogramma gefaseerd uitgewerkt.   

Het fundament: fase 1

 

1. Bouwblok 1 - een gastvrije, bereikbare Campus -  is het fundament van deze actieagenda 

en is de start van gezamenlijke uitvoering. De focusprojecten onder bouwblok 1 zijn van 

noodzakelijk belang voor de verdere inrichting en uitwerking van dit programma, het opzetten van 

de gezamenlijke regievoering op mobiliteit en om de overige focusprojecten in goede banen te 

kunnen leiden. In deze fase hebben Groningen Bereikbaar en Campus Groningen gezamenlijk een 

coördinerende en aanjagende rol.

 

2. Bouwblok 2 - een aantrekkelijk verblijfsklimaat - is de wenselijke situatie die we willen 

bereiken. Dit vraagt om een ruimtelijke- en infrastructurele aanpassing om een autoluwe campus 

met een autovrije zone te kunnen realiseren. 

3. Bouwblok 3 - een duurzame, innovatieve Campus - is de optimale situatie waar we naartoe 

willen werken. Focusprojecten onder bouwblok 3 maakt dat we een zichtbare proeftuin zijn op 

het gebied van grensverleggende mobiliteitsoplossingen. 

Toewerken naar de optimale situatie: fase 2 en 3
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De Actieagenda Smart Mobility Campus is opgesteld  

door de focusgroep Mobiliteit:
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