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Karakteristieken Provincie Groningen
▪ 6de stad van Nederland in een groot Ommeland  (totaal ca. 600.000 inwoners)

▪ Krimp vs. groei

▪ Op peil houden leefkwaliteit

▪ Klimaatakkoord/Energieregio;

• Maar ook aardbevingsproblematiek..
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Meerwaarde
Achterliggende redenen en meerwaarde autonoom vervoer programma: 

▪ Verhouding stad – ommeland: 
druk op ruimte (infra en parkeren) en krimp ruraal (bereikbaarheid)
leefbaarheid in steden (verkeer en parkeren) en platteland (voorzieningen)

▪ Exploitatielasten OV (geldt ook voor logistiek): 
versterkingsritten/pendels steden, flexibeler/vraaggestuurder in rurale gebieden en remiseritten

▪ Vergrijzing en tekort personeel: OV, scheepvaart en logistiek 

▪ Verduurzaming: zero emissie, brandstofbesparing

Autonoom vervoer past naadloos in een aantal ontwikkelingen:

Van sectoraal per modaliteit naar publieke mobiliteit

Van industrieel naar digitaal (van bezit naar delen)

Van Infrastructuurfonds naar mobiliteitsfonds (andere financiering mobiliteit)



Founding partners:



Innovatie agenda

1. Slimme (stads)logistiek 

2. Open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer 
(zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS) 

3. Verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur 

4. Autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht

5. Smart networks (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in 
het netwerk, 5G, datadeling)



       Hyperloop testcentrum
testcentrum 

Start bouw 1e fase in Veendam





Waarom zetten wij in op ATO? (1) 

• Huidig spoornetwerk zit aan het maximum van zijn/haar capaciteit
• Zonder innovaties en systeemsprong zal de rol van het spoor in de toekomst kleiner worden terwijl 

het met een systeemsprong juist een extra kwaliteit tov de huidige rol kan bewerkstelligen;

• De Ontwikkeling van ATO, ons inziens in combinatie met ERTMS (met name level 3 (hybrid) is daar 
een zeer belangrijke stap in.

• Meer capaciteit nodig:
• In Groningen wordt veel gebruik gemaakt van de regionale treindiensten. Recente uitbreidingen aan het spoor 

laten zien dat er nog altijd een aanzienlijke potentie aan reizigersgroei is.

• Om een goed en gedifferentieerd product aan te kunnen bieden aan onze reizigers in de toekomst, willen we 
nog meer treinen kunnen laten rijden en bij voorkeur door het bestaande netwerk zo optimaal mogelijk te 
benutten waardoor we zo weinig mogelijk extra infrastructuur nog hoeven bij te bouwen. 

• Met ATO, (in combinatie met ERTMS) kunnen treinen in de toekomst dichter op elkaar tijden. Dit is dus een 
innovatieve oplossing om meer capaciteit op het spoor te creëren, zonder dat we hiervoor direct heel veel extra 
spoor hoeven aan te leggen. Hiernaast biedt ATO volgens ons ook de potentie om nog punctueler te rijden dan 
nu al het geval. 



Waarom zetten wij in op ATO?  (2) & Ambitie:

• Duurzaamheid:
• Automatisch bestuurde treinen rijden energiezuiniger. We willen ook 

onderzoeken hoeveel energie je zo bespaart. Een lager energieverbruik 
is niet alleen gunstig qua uitstoot echter treinen kunnen daardoor ook 
meer kilometers rijden zonder te tanken en niet te vergeten, minder 
brandstof betekent ook lagere kosten per gereden kilometer. 

Ambitie is dan ook:
•Kijken of wij op de ERTMS uitrol kunnen meeliften en ATO 
kunnen meenemen in ombouw materieel.



Huidig Treinnetwerk
• 270 km spoor (rood) 
• Concessie samen met Provincie Friesland 
• Dieseltreinen 



Zero emissie oplossingen

• Bovenleidingsysteem;

• Gedeeltelijke bovenleiding met batterijtreinen;

• Waterstof(batterij)treinen. 



Zero Emissie Treinen



Pilot maart 2020

• Toelating (ontheffing ILT)
• Treinprestaties vs. huidig materieel
• Tankproces

Conclusie: positieve test



Waar staan we nu? 

• Reactivering Veendam-Stadskanaal

• 4 H2-treinen 

• Opstarting aanbestedingstraject:

- Treinen (Arriva) 

- Tankinfra 



Assen

Emmen

Zuidwending (HyStock)
- 1 kleinschalige elektrolyser
- Cavernes Gasunie

Pesse (Green Planet)
- 1 HRS
- H2 auto’s

Groningen
- 22 / 32 H2 bussen (150 

ton/jr)
- 4 vuilnisauto’s (10 ton/jr)
- binnenstadsbusje
- H2 auto’s
- 1 HRS

Waterstof tre
in Delfzijl - G

roningen Chemiepark Delfzijl
- 1 HRS (Pitpoint) 
- Akzo groene waterstof

Stalling Appingedam
- 2 pilot bussen (HighVLOCity)
- Inzet op streeklijnen
- 18,5 ton/jr

Eemshaven
- Windenergie naar H2

Groningen
- Opstelterrein 72 regionale treinen
- Max 3500 ton/jaar

Emmen
- 1 HRS
- H2 auto’s

Assen
- 1 HRS
- H2 auto’s

Transport
- Tankwagens (?)
- Leidingen (?)



Waterstofeconomie



Routekaart Zero – Emissie Mobiliteit



Routekaart Zero – Emissie Infrastructuur


