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Geachte voorzitter/leden,

Hierbijontvangt u de Kadernota's 2017 van de Gemeenschappelijke Regelingen RUD
Drenthe, Prolander en OV-bureau Groningen Drenthe.

Sinds de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in 2015, zijn
de besturen van gemeenschappelijke organen verplicht om vóór 15 aprilde algemene
financiële en beleidsmatige kaders van de begroting die in voorbereiding is aan uw
Staten aan te geven. De Wgr stelt hierbij geen eisen aan de vorm, waardoor de ver-
bonden partijen vrij zijn hoe zijdit aanbieden. De nota's verschillen hierdoor onderling
van vorm.

Met deze kaders wordt u in de gelegenheid gesteld om eerder uw zienswijze voor te
bereiden ten behoeve van de komende begroting. Tegelijk met de conceptbegroting
2O17 van deze gemeenschappelijke regelingen ontvangt u een toelichtende notitie,
waarin de relatie wordt gelegd naar provinciale doelen en doelbereiking, dit conform
de geldende afspraak uit het ProtocolVerbonden Partijen.

De Gemeenschappelijke Regelingen SNN en Noordelijke Rekenkamer hebben aan
ons aangegeven de begroting voor medio april beschikbaar te stellen, waarmee de
noodzaak van een aparte kadernota vervalt.
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Wijgaan ervan uit u met deze kadernota's voor dit moment voldoende te hebben
geinformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

- Kaderbrief 2017 RUD Drenthe
- Kadernota2017 Prolander
- Kadernota2OlT OV-bureau Groningen Drenthe

Ce

mb/coll.
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1. Inleiding 

De kaderbrief 2017 benoemt de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de "ontwerp" 
begroting 2017-2020 van de ROD Drenthe. Er wordt een aangegeven welke prijscompensatie de 
ROD voorstelt voor het opstellen van de begroting 2017 en er wordt een indicatie gegeven van de 
bijdrage per deelnemer aan de ROD Drenthe. Hiernaast wordt inzicht gegeven in enkele risico's die 
kunnen leiden tot een bijstelling van de begroting. 

2. Kaders begroting 

Kosten opbouw & indexering 
Voor de kostenopbouw van de programmabegroting 2017 zullen dezelfde uitgangspunten worden 
gebruikt dan in voorgaande begrotingen. Voor de begroting 2017 zullen de uitgangspunten van het 
Centraal Plan Bureau (CPB) worden gebruikt en hierin is een indexering van 2% opgenomen. 
De lasten in de ROD-begroting zijn te onderscheiden in personeelslasten (ca. 80%), 
uitvoeringskosten voorvloeiend uit de packagedeal met de provincie Drenthe en de gemeente 
Emmen (ca. 15%) en overige kosten (ca. 5%). 

Personeelslasten 
De stijging van de personeelslasten vloeien voort uit de cao-ontwikkelingen. De huidige cao heeft 
een looptijd tot eind 2016. De loonstijgingen die gelden in 2017 zijn dus nog niet bekend. Daarom 
wordt gerekend met de CPB index van 2%. Indien de werkelijke lasten hiervan afwijken zal hierover 
worden gerapporteerd en wordt zo nodig de begroting bijgesteld. 

Drentse maat 
Bij de oprichting van ROD Drenthe is afgesproken vanaf één januari 2016 wordt gewerkt met de 
Drentse maat. Het dagelijks bestuur heeft op 28 september 2015 de Drentse maat voor 2016 
vastgesteld. Tevens is vastgesteld dat voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma's voor 2017 
dezelfde proces aanpak wordt gevolgd als die voor 2016 is gehanteerd. 

Packagedeal 
In de packagedeal met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen is een indexatie opgenomen 
die overeenkomt met de indexatie zoals genoemd in de Meicirculaire van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De werkelijke indexatie voor 2017 is pas medio 2017 bekend. Als uitgangspunt 
voor de begroting wordt de CPB-richtlijn van 2% opgenomen. 

Overige kosten 
Ook voor de overige kosten zal de CPB-richtlijn (2%) worden gehanteerd. 

Opbrengsten 
De opbrengsten van de begroting bestaan uit de bijdrage van de deelnemers (99%) en opbrengst 
leges (1 %). 

Bijdrage deelnemers 
De bijdrage voor de begroting 2017 wordt per opdrachtgever bepaald op basis van de omvang van 
het takenpakket dat zij afneemt. Voor de verdeling voor de verdeelsleutel wordt als uitgangspunt 
de begroting 2016 gehanteerd. 
De bijdrage van de deelnemers kan als gevolg van de voorgestelde loon- en prijsontwikkelingen met 
2% worden verhoogd. 
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Leges 
De leges worden niet geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2016. De legesverordening van de 
provincie Drenthe wordt eind 2015 gewijzigd. De eventuele gevolgen voor de legesopbrengsten 
worden meegenomen in de begroting 2017. 

3. Risico's 

Wijziging aard en omvang van het takenpakket 
In de begroting is uitgegaan van een takenpakket dat vergelijkbaar is met 2016. De aard en omvang 
van het takenpakket wordt door het bevoegd gezag bepaald. Kleine verschuivingen in het 
takenpakket zijn binnen de begroting op te vangen, maar grotere afwijkingen kunnen leiden tot 
(frictie )kosten. 

Personeelslasten 
Met ingang van 2017 wordt het individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd. De detailinformatie voor 
de invoering is momenteel nog niet bekend. Dit kan betekenen dat er in 2017 bij de invoering van 
het IKB 19 maanden vakantietoeslag moet worden uitbetaald in plaats van 12 maanden. De 
financiële eonsequenties hiervan (éénmalig ca. € 250.000) zullen worden meegenomen in de 
begroting 2017, indien deze tijdig bekend zijn. 

Leefomgevingsysteem (LOS) 
Als gevolg van juridische procedures is de oplevering van het systeem met een half jaar tot één jaar 
vertraagd en zal in de loop van 2017 in plaats van 2016 worden afgerond. Dit betekent dat in 2017 
nog extra incidentele kosten (o.a. personele inzet) gemaakt moeten worden. Het is de vraag of al 
deze kosten binnen het projectbudget opgevangen kunnen worden. In de loop van 2016 komt hier 
meer duidelijkheid over en zal hierover, indien nodig, worden gerapporteerd. 
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1. Kadernota 2017 Prolander. 

Voor u ligt de eerste Kadernota 2017 van Prolander. In deze nota worden de kaders en uitgangspunten voor het 
begrotingsjaar 2017 en de meerjarenbegroting (2018 t/m 2020) beschreven.  
 
Vanaf 1 maart 2015 heeft Prolander gefungeerd als een team binnen de provincie Drenthe. Vanaf 1 januari 2016 
is Prolander van start gegaan als Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie. Hierdoor zijn helaas 
nog weinig gegevens beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het volgen en verantwoorden van het 
afgesproken beleid. 
 
 

1.1. Algemeen. 
Deze kadernota zal alleen ingaan op de bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander. Alle middelen welke benodigd zijn 
om uitvoering te kunnen geven aan de gemaakte afspraken volgens de Prestatieovereenkomsten maken geen 
onderdeel uit van de begroting en daarmee ook niet van deze Kadernota. 
 
Aangezien dit de eerste kadernota is willen wij het Bestuur graag meenemen in  de P&C cyclus zoals Prolander 
deze voor ogen heeft.  
 
 
 

 

1. Kadernota: 
Uiterlijk 15 januari van het lopende begrotingsjaar zal Prolander een Kadernota aanbieden bij het Bestuur over de 
kaders en uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden 
tevens richtlijnen gesteld ten behoeve van de opzet en inhoud van begroting, rekening en tussentijdse 
rapportages. Het Bestuur stelt deze Kadernota uiterlijk 1 maart vast.  
 

2. Begroting: 
Uiterlijk 15 april zal Prolander een ontwerpbegroting inclusief de algemeen financiële en beleidsmatige kaders 
aanbieden bij de Provinciale Staten van de deelnemers. De Provinciale Staten van de deelnemers kunnen binnen 
8 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen uiten. Het Bestuur stelt vervolgens de begroting 
uiterlijk 15 juli vast. 
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3. 1ste en 2de Bestuursrapportage: 
Prolander informeert het Bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de 
begroting van Prolander. De voorjaarsrapportage over (bijvoorbeeld) de eerste vier maanden van het 
begrotingsjaar wordt aan het Bestuur aangeboden. De exacte aanlevering wordt jaarlijks met de deelnemers 
afgesproken. 
 
De najaarsrapportage over (bijvoorbeeld) de eerste acht maanden van het begrotingsjaar wordt aan het Bestuur 
aangeboden. De exacte aanlevering wordt jaarlijks met de deelnemers afgesproken. 
 

4. Jaarrekening: 
Uiterlijk 15 april zal Prolander de voorlopige jaarrekening aanbieden bij de Provinciale Staten van de deelnemers. 
Het Bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast.  
 

1.2. Missie en visie. 
Prolander is de uitvoeringsorganisatie met taken op het gebied van plattelands- en gebieds-ontwikkeling voor de 
provincies Drenthe en Groningen. De kernactiviteit is het vertalen van provinciaal beleid in concrete 
gebiedsprojecten. In elk project zoekt Prolander naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke 
wensen, de ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied.  
 
Deze ambities geven we als Prolander op de volgende manieren vorm: 
Verbinden van partijen en geldstromen 
Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol, elk met hun eigen belangen. Prolander is de spil 
tussen deze partijen en ziet er op toe dat alle belangen worden meegenomen in het proces. Daarnaast zijn we 
financieringsadviseur en -verstrekker. We hebben een loketfunctie voor gebiedsgerichte regelingen en zijn bij 
uitstek bekend met geldstromen en subsidiemogelijkheden. 
 
Grond voor gebiedsontwikkeling 
We zijn het grondbedrijf van Drenthe en Groningen in het landelijk gebied. We verwerven de grond voor de 
marktprijs, richten die grond opnieuw in op basis van provinciaal beleid, adviseren over het beheer ervan en 
dragen het gebied vervolgens over aan gebied-beherende instanties en individuele agrariërs. Aangekochte 
gronden zetten we ook in als ruilgrond opdat agrariërs hun bedrijf elders kunnen voortzetten. Dat is aan de orde 
wanneer de betreffende landbouwgrond nodig is voor de realisatie van beleidsdoelen.  
 
Integraal ruimtelijk ontwerp en de uitvoering 
Het ruimtelijk ontwerp speelt een essentiële rol in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming. De ruimtelijk 
ontwerpers van Prolander werken elke dag aan het Drentse en Groningse landschap waar alle generaties goed 
kunnen werken, wonen en recreëren. Onze uitvoeringsdeskundigen vertalen de plannen in uitvoerings-
contracten, zodat de aannemer deze in het veld uit kan voeren. 
 
Onze visie is gebaseerd op de volgende overtuigingen: 
“Wij geloven dat je het landschap van morgen alleen goed kunt inrichten als je dit samen doet”.  
“Wij zetten ruimtelijke ambities om in concrete plannen. Dit doen wij in samenwerking met alle betrokkenen in het 
gebied”.  
“Wij richten het landschap van morgen in voor Drenthe en Groningen, waar alle generaties kunnen wonen, 
werken en recreëren”. 

 
1.3. Werken voor derden. 
Prolander heeft de mogelijkheid om in beperkte mate, en met instemming van beide colleges, vergelijkbare 
werkzaamheden uit te voeren voor andere overheidspartijen. Dit mag niet ten koste gaan van de realisatie van de 
beleidsopgave.  
 
In de situatie dat Prolander werken voor derden uitvoert, zullen de werkelijk gemaakte uren vermenigvuldigd met 
het bijbehorende uurtarief in rekening worden gebracht. Deze uurtarieven zullen jaarlijks door het bestuur worden 
vastgesteld. 
 

1.4. Overhead 
Door Prolander wordt een deel van de organisatie-ondersteunende functies (HRM, salarisadministratie, ICT, 
KCC) ingekocht bij de provincie Drenthe, een ander deel (management, secretariaat) is in dienst van Prolander.  
De totale personele overhead bedraagt circa 18% van de totale formatie bij aanvang van 76,1 fte.  Bij de 
oprichting van Prolander was het streven dat dit percentage maximaal 20% zou bedragen. 
 
Naast personele overhead heeft Prolander ook te maken met materiële overhead. Ten opzichte van de totale 
lasten komt de materiële overhead uit op een percentage van 17%. (De volgende kosten zijn aangemerkt als 
materiële overhead: 50% van de automatiseringskosten (andere 50% valt onder personele overhead), 
huisvestingskosten en kapitaallasten.) 
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1.5. PPO en PPOV. 
Door Prolander worden met de beide provincies prestatieovereenkomsten (PPO) gesloten waarin afspraken 
worden gemaakt voor de te leveren prestaties op het gebied van inrichting, regelingen en verwerving. Op basis 
van deze prestatieovereenkomst verstrekken de beide provincies afzonderlijk een voorschot aan de 
bedrijfsvoeringsorganisatie voor de uitvoering hiervan. Op basis van maandelijkse verantwoordingen informeert 
de bedrijfsvoeringsorganisatie de beide provincies over de financiële verantwoording . Drie keer per jaar wordt 
naast de maandelijkse financiële verantwoording ook inhoudelijke verantwoording (PPOV) afgelegd. 
 
Prolander en de provincies Groningen en Drenthe moeten nog nadere afspraken maken binnen welke marge een 
flexibele afname van diensten mogelijk is zonder dat er verrekeningen van deelnemersbijdragen plaats zal 
vinden. 
 

1.6. Lening. 
In het Bedrijfsplan is melding gemaakt dat Prolander voor een bedrag van circa € 1 miljoen een lening heeft bij de 
Provincie Drenthe. Met deze lening konden de diverse opstartkosten van Prolander worden gefinancierd. Hierbij 
is de afspraak gemaakt dat Prolander deze lening in maximaal 3,3 jaar zal terugbetalen.  
Op basis van de huidige prognose (medio december 2015) is de verwachting dat Prolander deze lening eind 
2015 (bijna) geheel heeft afgelost. 
 
Naast de bovenstaande lening heeft Prolander ook een lening bij Provincie Drenthe waarmee de 
investeringskosten van Prolander zijn gefinancierd. Deze lening zal een looptijd van 4 jaar hebben. De jaarlijkse 
afschrijvingslasten worden gebruikt om de aflossing op de lening te kunnen doen. Voor deze lening wordt geen 
rente in rekening gebracht door Provincie Drenthe. 
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2. Begroting 2017 en de meerjaren begroting (2018 t/m 2020). 
 
2.1. Wettelijke kader 
De begroting is het centrale document in het (financiële) beleid van Prolander.  
In artikel 48 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de begroting als een verplicht instrument in de 
planning- en control cyclus benoemd. Het Bestuur van Prolander zendt de vastgestelde begroting vóór 15 juli aan 
de toezichthouder, i.c. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De begroting wordt ingericht 
conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De opzet en inhoud (kaders) 
van de begroting wordt geregeld in artikel 2 van het Financiële Reglement Prolander.  
 
2.2. Doel 
De programmabegroting ondersteunt de kader stellende functie van het Bestuur. Bij de begroting stelt het Bestuur 
de kaders vast voor zowel het beleid als de financiën. De begroting vervult dan een rol bij de allocatie en 
autorisatie.  
 
2.3. Inhoud 
De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting wordt verdeeld in het 
programmaplan en de 7 verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van lasten en 
baten en een uiteenzetting over de financiële positie van Prolander. 
 

 
 
Op grond van het BBV wordt het programmaplan onderverdeeld in producten, het overzicht algemene 
dekkingsmiddelen en onvoorzien en de 7 verplichte paragrafen. Van het programma worden de volgende 
onderdelen nader uitgewerkt: 
 
Omschrijving 

 Programmadoelstellingen (Wat willen we bereiken?) 

 Te nemen maatregelen (Wat gaan we daarvoor doen?) 

 Lasten en baten (Wat mag het kosten?) 
 
We willen het programmaplan uitbreiden met de volgende informatie: 

 Welke factoren zijn maatgevend voor succes?  (kritieke succesfactoren); 

 Waarmee meten wij het succes? (prestatie-indicator); 

 Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaande jaren? 
 
De volgende paragrafen zijn volgens het BBV verplicht: 

 Lokale heffingen (niet van toepassing voor Prolander) 

 Weerstandsvermogen (incl. 5 verplichte financiële kengetallen) 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

 Financiering 

 Bedrijfsvoering 

 Verbonden partijen (niet van toepassing voor Prolander) 

 Grondbeleid (niet van toepassing voor Prolander) 
 

Begroting

Beleidsbegroting

Programmaplan Paragrafen

Financiële 
begroting

Overzicht van 
lasten en baten

Beschrijving van 
financiële positie
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Deze paragrafen geven elk inzicht in de financiële aspecten van de begroting bezien vanuit een bepaald 
perspectief. Het doel is beleidskaders voor deze onderdelen vast te stellen en de uitvoering hiervan te kunnen 
controleren. 
 
2.4. Uitgangspunten begroting 2017 en meerjarenbegroting. 
Indexatie: 

 De stijging van de personeelslasten vloeit voort uit de cao-ontwikkelingen. De huidige cao heeft een 
looptijd  tot eind 2016. De loonstijgingen die gelden in 2017 zijn dus nog niet bekend. Als uitgangspunt 
voor de lonen gaan wij voorlopig uit van een verwachte jaarlijkse inflatie percentage van 2% (t.o.v. 
2016). 

 Voor de indexatie willen wij de volgende uitgangspunten opnemen: 
o Dienstverlening welke is gebaseerd op lonen zullen jaarlijks worden geïndexeerd met 2%. 
o Dienstverlening voor de huisvesting en automatisering wordt 4 jaar lang niet geïndexeerd.  
o Voor de overige kosten wordt geen indexatie voorgesteld. 

 
Inkomsten: 

 De deelnemersbijdrage wordt verhoogt met een jaarlijkse indexatie van 1,6% (t.o.v. 2016). Deze 
verhoging komt als volgt tot stand: 80% van de personele kosten wordt verhoogd met 2% en over de 
overige 20% vindt geen indexatie plaats. Ten opzichte van het bedrijfsplan is hier sprake van een 
wijziging. In het bedrijfsplan was de verhoging van de deelnemersbijdrage gebaseerd op de accressen 
van het provinciefonds. Bij deze kadernota wordt voorgesteld om de verhoging van de 
deelnemersbijdrage te baseren op basis van de veronderstelde ontwikkeling van de personele- en 
overige kosten. 

 Er worden nog geen opbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) geraamd als gevolg van 
werken voor derden. Indien zich dat wel gaat voordoen worden deze werken voor derden uitgevoerd 
tegen de bijbehorende kostprijs. 

 
Personele kosten: 

 Salarisbedragen worden normatief begroot tegen een percentage van 97% tegen de geldende 
normbedragen per salarisschaal. 

 Voor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 7% van de totale loonsom. Onder andere 
opleidingskosten (2%), reiskosten en dienstkleding maken onderdeel uit van deze kosten.  

 Vanaf het jaar 2016 is een efficiencytaakstelling van 5% verwerkt. 
 

Investeringen: 

 De verrichte (ICT) investeringen worden afgeschreven in 4 jaar en hierbij wordt een rentepercentage van 
0% gehanteerd. 

 
Overig: 

 Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar. 
 

 
2.5. Overige kenmerken van de begroting 2017 en meerjarenbegroting. 

 De lasten in de Prolander begroting zijn te onderscheiden in personeelslasten (ca. 80%), automatisering- 
en huisvestingkosten (ca. 10%), kapitaallasten (ca. 7%) en overige kosten (ca. 3%). 

 De kosten die de gastheren in rekening brengen voor het uitvoeren van de diensten welke zijn 
afgesloten volgens de Dienstverleningsovereenkomst zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.  

 Prolander treedt bij haar dienstverlening op als btw-belaste ondernemer. De begroting is daarom 
exclusief btw opgesteld. De diensten die worden geleverd aan de deelnemers worden belast met 21% 
btw. De btw die toeleveranciers bij Prolander in rekening brengen wordt door Prolander verhaald bij de 
fiscus. De deelnemende provincies compenseren de btw die bij hen in rekening is gebracht. 

 Rechtspositie. Prolander heeft gekozen om volledig de rechtspositie van de provincie Drenthe te volgen. 
Dat is de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) + lokale regelingen. 

 De personele capaciteit is bij aanvang van Prolander gebaseerd op de omvang van de was/wordt lijst bij 
de overgang van DLG naar de provincies, namelijk 76,1 fte. 

 De oorspronkelijke deelnemersbijdragen (jaar 2015) van de provincies Groningen en Drenthe zijn 
gebaseerd op de extra inkomsten bij het provinciefonds. Op jaarbasis (jaar 2015) bedragen deze voor 
Groningen € 2,5 miljoen en voor Drenthe bedraagt deze € 5,3 miljoen. 

 Eventuele exploitatieoverschotten zullen toegevoegd worden aan het weerstandsvermogen van 
Prolander. Het weerstandsvermogen mag hierbij een maximale omvang bevatten van 10% de totale 
baten. 
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2.6. Meerjaren prognose o.b.v. geformuleerde uitgangspunten. 
  

 
 
 
Prolander kan met het exploitatiesaldo een weerstandsvermogen opbouwen. Het maximum van de algemene 
reserve is gesteld op maximaal 10% van de omzet. Dit betreft voor het jaar 2017 een bedrag van circa € 807.000. 
In de situatie dat de algemene reserve het maximum van 10% overstijgt, wordt het overschot verdeeld over de 
beide provincies naar verhouding van de deelnemersbijdrage. 
 
Op basis van de huidige inzichten zal in het jaar 2019 al het maximum van 10% van de baten bereikt zijn en zal 
vanaf 2020 een eventueel positief saldo over de deelnemers moeten worden verdeeld. 
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3. Rekening en jaarverslag. 
 
3.1. Wettelijke kader 
In de provinciewet zijn de jaarrekening en het jaarverslag als verplichte planning- en control instrumenten 
opgenomen. Prolander stuurt de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag vóór 15 juli aan de toezichthouder, 
i.c. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. 
De jaarstukken worden ingericht conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV). Het BBV schrijft een identieke opzet van de begroting en de jaarstukken voor. De opzet en inhoud van de 
verantwoording worden geregeld in het Financiële Reglement Prolander. 
  
3.2. Doel 
De jaarrekening en het jaarverslag zijn de belangrijkste verantwoordingsdocumenten in de planning- en control- 
cyclus. Deze ondersteunen de controlerende functie van het Bestuur. Het Bestuur beoordeelt op grond van deze 
jaarstukken of Prolander overeenkomstig heeft gehandeld met de in de begroting gestelde kaders. Het Bestuur 
stelt de jaarstukken vast.  
 
3.3 Inhoud 
Het BBV geeft aan hoe de beleidsbegroting, de financiële begroting, het jaarverslag en de jaarrekening moeten 
worden ingericht om het Bestuur in zijn beleidsbepalende en controlerende rol te kunnen ondersteunen. 
 

 
 
3.4 Uitgangspunten 
Bij het opstellen van de jaarstukken hanteren we de volgende uitgangpunten: 
 
Budgetten 
De exploitatie budgetten die niet in het begrotingsjaar zijn besteed en waarvoor geen verplichtingen zijn 
aangegaan, worden niet naar een volgend dienstjaar overgeheveld. 
 
Verplichtingen 
Voor de analyse van het resultaat van de jaarrekening ten opzichte van de begroting en het voorgaande jaar is 
het van belang over goed vergelijkbare gegevens te kunnen beschikken. In het verslagjaar worden de aangegane 
verplichtingen waarbij de activiteiten of prestaties zijn geleverd tot het betreffende jaar gerekend. 
Daardoor ontstaat een zuiver jaarresultaat en zijn onderlinge vergelijkingen goed te maken. 
 
Analyse van de jaarrekeningcijfers 
Wat mocht het kosten ? 

Jaarstukken

Jaarverslag

Programma

verantwoording
Paragrafen

Jaarrekening

Programma

rekening
Balans
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Bij dit onderdeel wordt verantwoording afgelegd over wat de werkelijke baten en lasten van Prolander zijn 
geweest ten opzichte van de begrote baten en lasten.   
De budgethouders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de toelichtingen op de verschillen tussen de 
begroting en de rekening. Hiervoor krijgen zij budgetoverzichten aangereikt van de Controller. Zij stellen de eerste 
analyse op. Daarna zal in samenwerking met de Controller de toelichting verder worden afgerond. 
 
 
 
Analyse van de beleidsvoornemens 
Wat wilden we bereiken en wat gingen we hiervoor doen? 
In de begroting zijn de beleidsvoornemens met of zonder financiële consequenties opgenomen.  In werkelijkheid 
zal blijken dat niet alle voornemens zijn gerealiseerd. De verantwoordelijke budgethouders geven hierbij een korte 
en bondige toelichting. 
Voor zover de voornemens niet zijn gerealiseerd, wordt de reden hiervan vermeld en daar waar dit van 
toepassing is, wordt aangegeven wanneer het voornemen alsnog wordt uitgevoerd. 
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4. Voor- en najaarsrapportage. 
 

4.1. Wettelijke kaders 
Deze rapportages zijn geen verplichte instrumenten in de planning- en control- cyclus.  
In het Financieel Reglement van Prolander staat dat de tussenrapportages over de eerste vier maanden 
respectievelijk acht maanden worden opgesteld. Door deze tussentijdse rapportages informeert Prolander het 
Bestuur over de realisatie van de begroting. De exacte aanlevering van de voor- en najaarsrapportage kan 
jaarlijks worden afgestemd met het Bestuur. 
 

4.2. Doel 
De voor- en najaarsrapportages zijn niet alleen financieel gericht. Deze rapportages bevatten naast de financiële 
informatie ook informatie over de realisatie van doelstellingen. 
Door deze tussentijdse rapportages wordt het Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken (inclusief financiële 
foto) van het lopende jaar. Bij het verzamelen van de informatie voor de begroting wordt tevens input verkregen 
voor de op te stellen Voorjaarsrapportage. 
 

4.3. Inhoud 
De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. De 
rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten als de geleverde prestaties. 
 

4.4. Uitgangspunten 
De budgethouders krijgen van de Controller budgetoverzichten. Met behulp van deze overzichten worden 
afwijkingen tussen de begroting en de realisatie zichtbaar. Vervolgens geven zij toelichtingen op de belangrijkste 
afwijkingen op de lasten en baten en de geleverde prestaties. De Controller zal op verzoek van de budgethouders 
assisteren zodat er volledige en betrouwbare rapportages worden opgesteld. 
 



Kadernota 2017 OV-bureau Groningen Drenthe 
 
 
Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe 
 
Hierbij ontvangt u de Kaderbrief 2017 van het OV-bureau Groningen Drenthe. Sinds de aanpassing 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 2015, zijn de besturen van de gemeenschappelijke 
organen verplicht om vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de in 
voorbereiding zijnde begroting aan uw Staten te geven. Met dit kader wordt u in de gelegenheid 
gesteld om uw zienswijze eerder voor te bereiden ten behoeve van de komende begroting. De 
begroting 2017 zullen wij u eind april/begin mei toesturen en dan wordt u in de gelegenheid gesteld 
om uw zienswijze te geven. Tegelijk met de begroting ontvangt u een toelichtende notitie waarin de 
relatie wordt gelegd naar de provinciale doelen en doelbereiking, dit conform de geldende afspraak uit 
het protocol verbonden partijen.  
 
 
Samenvatting 

Het gaat goed met het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe. Qliners en Q-links vervoeren 

steeds meer mensen en de groei zet door. De reizigerswaardering ligt hoog en door de verlenging van 

de GD-concessie en de toegenomen reizigersopbrengsten kan er verder geïntensiveerd worden op de 

HOV lijnen, worden er belangrijke stappen richting duurzamer vervoer gezet en hoeft het tarief niet 

omhoog. 

 

Gegeven de beleidsmatige kaders waarbinnen het OV-bureau opereert zijn voor het jaar 2017 op vijf 

indicatoren doelstellingen geformuleerd: 

‐ 2% groei t.o.v. 2016  op de indicator reizigerskilometers 

‐ cijfer 7,5 (basisnet) en 7,7 (HOV)  op de indicator klanttevredenheid 

‐ 07.00 – 24.00 uur - dekking  op de indicator gebiedsdekkendheid  

‐ 50,0% score (tussendoelstelling)  op de indicator kostendekkendheid 

‐ 2% minder gram CO2/reizigerskilometer   op de indicator gem. CO2-uitstoot   

 

Het OV-bureau zal deze doelstellingen in de Ontwerp-begroting 2017 nader concretiseren en 

programmatisch uitwerken. 

 

De bus-concessie Groningen – Drenthe loopt tot eind 2019. De voorgestelde verlenging is na de 

uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 28 december 2015 definitief. 

Daarmee krijgen de gemaakte financiële, materiaal-technische en duurzaamheids-verhogende 

verlengingsafspraken met Qbuzz (zie onze brief van december 2014) vanaf de zomer van 2016 

gefaseerd hun beslag.  

 

Het verlengingspakket bestaat uit een financieel pakket van ruim 8 mln (verwerkt in 

meerjarenperspectief) en een waardepakket waarbinnen nieuwe en meer duurzame bussen 

instromen. Het gaat hierbij om 

‐ 15 nieuwe gelede euro-6 Q-linkbussen met airco en wifi in plaats van huidige 12 meter euro-5 

bussen; 

‐ 45 nieuwe euro-6 streekbussen in plaats van huidige euro-5 bussen; 



‐ 2 nieuwe elektrische bussen in plaats van huidige stadsbussen. 

 

Al deze bussen gaan, zoals het zich nu laat aanzien, rijden in de nieuwe dienstregeling vanaf 

december 2016 en dragen elk voor zich bij aan het behalen van bovenbeschreven doelstellingen. De 

grotere Q-link bussen bieden ruimte voor groei van reizigerskilometers en daarmee 

kostendekkingsgraad, de schonere en zuiniger euro-6 en vooral de elektrische bussen dragen bij aan 

het beperken van de CO2-uitstoot en daarmee duurzaamheid. Met deze instroom is het mogelijk de 

groei in reizigerskilometers te realiseren. 

 

De actuele financiële prognoses tot het definitieve startmoment van de nieuwe bus-concessie 

Groningen-Drenthe per december 2019 laten ruimte om de te hanteren bus-tarieven in 2017 alleen 

met de landelijke indices mee te laten stijgen. Tevens is er ruimte om de bijdrage voor de 

dienstregeling vanaf 2017 met € 2,5 miljoen te verhogen ten opzichte van 2016. Daarmee kunnen 

enkele zeer gewenste intensiveringen in de dienstregeling worden gerealiseerd: 

‐ Voorzieningen om de voorziene extra vervoervraag ten gevolge van de Studenten-OV-kaart voor 

MBO-18- op te vangen (plm. € 1 miljoen); 

‐ Voorzieningen om de doorgroei op het HOV-netwerk (Qliners en Q-links) te faciliteren (plm. € 1 

miljoen); 

‐ Extra maatregelen in het kader van ‘Groningen Bereikbaar’ en ‘Minder Hinder Assen (plm. € 0,5 

miljoen). 

 

De ruimte hiervoor is ontstaan doordat de verlenging definitief doorgaat in combinatie met de 

opbrengstengroei en de ontwikkeling van de dieselprijs in 2015 alsmede door de gekozen 

bijdragesystematiek vanuit de provincies Drenthe en Groningen. Gezien de huidige prognoses kunnen 

ombuigingen tot 2020 achterwege blijven. Vanaf 2021 zijn volgens de prognoses ombuigingen wel 

aan de orde. Hiermee wordt  rekening gehouden bij de komende aanbesteding. 

 

De aanbesteding voor 2019 wordt gestart met een nota van uitgangspunten eind 2016 en een 

Programma van Eisen in 2017. Deze worden voorgelegd aan de Colleges en Raad en Staten. Midden 

2018 zal de gunning plaatsvinden. 

 
Algemene beleidskaders 
Het lange termijn OV-beleid van het OV-bureau Groningen Drenthe is de resultante van de 
gezamenlijke visies van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen op 
mobiliteits- en OV-gebied (specifiek bus). Het OV-bureau werkt daarbij vanuit het besef dat het 
aangeboden OV geen doel in zich is, maar een middel om reizigerswensen te faciliteren en 
maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Vanuit de visies van de moederorganisaties heeft het 
OV-bureau de volgende algemene doelstellingen geformuleerd:  

 met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de bereikbaarheid 
van steden, instellingen en voorzieningen; 

 met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan de ontsluiting van landelijk gebied, afgestemd op de 
aanwezige vervoervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de verschillende 
vervoermodaliteiten en op andere vormen van collectief personenvervoer;  

 daar waar voldoende groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee 
samenhangende groei van de reizigersinkomsten. Daartoe werken aan doorlopende product-
verbetering, consistent concessiebeheer en gerichte marketing en promotie. Hiermee worden 



steeds meer OV-reizigers steeds beter bediend en wordt bijgedragen aan verduurzaming in 
de zin van verruilen van automobiliteit door OV-mobiliteit; 

 bijdragen aan verduurzaming van het OV-aanbod zelf (materieel, doorstroming, rijstijl etc.); 
 voortdurende aandacht voor maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent 

waarmee gemeenten, provincies en andere gebiedsinstellingen zich geconfronteerd zien. In 
samenspraak meezoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken en de rol die het 
openbaar vervoer – al dan niet als onderdeel van meeromvattende ‘vervoerketens’ – hierbij 
kan spelen.  

 
Het hierop geënte OV-netwerk in Groningen en Drenthe kent zijn grondslag in de Omgevingsvisies 
van de beide provincies en bestaat uit: 

 een hoogwaardig OV-net (HOV, zowel trein en bus); 
 een OV-basisnet, dat samen met het HOV-net het hele gebied bestrijkt (voornamelijk 

busvervoer); 
 aanvullende OV-lijnen, gericht op het bedienen van de 'restvraag' en op specifieke momenten 

(busvervoer, vaak ook kleinere materieeltypen); 
 een geheel van bijbehorende fysieke infrastructuur, gericht op doorstroming en in- of 

overstappen. Hierin spelen zogenoemde ketenknooppunten een steeds belangrijkere rol. 
 
Voor de provincie Groningen geldt dat de Omgevingsvisie met HOV en basisnet in april 2016 wordt 
vastgesteld. 
 
De samenhang tussen de verschillende delen van het totale netwerk komt naast de fysieke 
verknopingen met name tot stand door het jaarlijkse dienstregelingsproces, afgestemde reisinformatie 
en afgestemde betaalfaciliteiten. Tevens is een goede samenhang met en overstap naar andere 
mobiliteitssystemen (auto en fiets, collectief doelgroepenvervoer etc.) een doorlopend aandachtspunt, 
openbaar vervoer kan immers vaak alleen in combinatie met andere vervoervormen voor reizigers tot 
een volledige deur tot deur voorziening leiden. Als onderdeel van die keten moet OV daar worden 
ingezet waar het echt meerwaarde heeft. 
 
Bij de verbetering van het openbaar busvervoer werkt het OV-bureau steeds klantgericht, zich 
inlevend in klantwensen als reiscomfort, reiszekerheid, veiligheid, gemak en betaalbaarheid. Het OV-
bureau werkt zoveel mogelijk met Open Data. 
 
De concessie Groningen – Drenthe loopt  tot eind 2019.Ddit is na de uitspraak van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) definitief. Daarmee krijgen ook de gemaakte financiële, materiaal-
technische en duurzaamheids-verhogende verlengingsafspraken met Qbuzz vanaf de zomer van 
2016 gefaseerd hun beslag. In onze brief van december 2014 hebben wij deze verlengingsafspraken 
uiteen gezet..   
 
 
Begrotingsdoelstellingen 2017 
Ook in 2017 verricht het OV-bureau vanuit bovengenoemde ‘kaders’ haar werkzaamheden. Vanaf 
2017 worden jaarlijks een vijftal indicatoren ingevuld, waarbij de indicator ‘duurzaamheid’ voor het 
eerst is opgenomen.  
 



Op elke afzonderlijke indicator is voor 2017 een goed meetbare doelstelling geformuleerd: 
 

1. aantal reizigerskilometers  doelstelling 2017: (minimaal) 2% groei t.o.v. 2016  
2. klanttevredenheidsscore  doelstelling 2017: (minimaal) 7,5 basisnet en 7,7 HOV 
3. gebiedsdekkendheid vervoeraanbod  doelstelling 2017: volledige dekking van 7 - 24 uur 
4. kostendekkendheid vervoeraanbod doelstelling 2017: (minimaal) 50,0% 
5. CO2-uitstoot per reizigerskilometer doelstelling 2017: (minimaal) 2% reductie t.o.v. 2016 
 

De groeidoelstelling op reizigerskilometers geeft de ambitie weer van meerjarige doorgaande groei, 
die alleen gerealiseerd kan worden met een hoge klanttevredenheid bij bestaande reizigers en een 
aantrekkende werking naar nieuwe reizigers. Daarbij past een constante hoge klanttevredenheid van 
7,5 of hoger. Het vervoeraanbod dient tevens gebiedsdekkend te zijn. Het OV-bureau is 
opdrachtgever voor busdiensten en vraagafhankelijke vormen van OV als regiotaxi. Samen bieden zij 
gebiedsdekkend vervoer. De kostendekkingsdoelstelling 2017 is afgeleid van de meerjarige 
doelstelling om tot aan 2020 de kostendekkingsgraad gemiddeld jaarlijks met 1%-punt te laten stijgen. 
Alleen zo kan op lange termijn een goed OV- product gehandhaafd worden. Iin 2014 was de 
kostendekking 46,4%. De duurzaamheidsdoelstelling, 2%-daling van de uitstoot CO2 per 
reizigerskilometer, komt deels tot stand door de schonere bussen die in het kader van de 
verlengingsafspraken in de loop van 2016 in gebruik worden genomen. De gekozen doelstellingen 
worden in de Ontwerp-begroting 2017 nader geconcretiseerd en programmatisch uitgewerkt.  
 
 
Het jaar 2017 inhoudelijk 
 
Blijvende groei Qliner en Q-link 

De afgelopen jaren zien we een doorgaande groei van onze HOV-formules, de Qliner en Q-link, zoals 
vastgelegd in de HOV-visie Groningen-Assen (onder Netwerkanalyse 2013). Deze maken in 
toenemende mate gebruik van gereedkomende specifieke OV-infrastructuur en 
doorstromingsmaatregelen (met bijdragen uit RSP-pakket HOV). Reizigers blijken het HOV in 
toenemende mate te vinden (ongeveer 10% groei alleen in 2015) en geven hoge 
klanttevredenheidscijfers (7,5-7,7). Gegeven de reeds gerealiseerde groei, het feit dat veel OV-
infrastructuur nog gereed gaat komen en omdat de stedelijke gebieden de komende jaren moeilijker 
bereikbaar zijn met de auto wordt nog een forse doorgroei voorzien. Deze valt met de huidige 
capaciteit niet op te vangen. Een nieuwe Q-link-lijn (afspraak verlenging) en structurele extra uren-
inzet van Q-links en Qliners kunnen de voorziene doorgroei faciliteren. Overigens is 2017 het laatste 
jaar is dat de tijdelijke extra bijdrage van € 2,4 miljoen per jaar in het kader van het Q-link-buspakket 
Groningen/Drenthe 2014 van kracht is. De jaarlijkse bijdragen vanuit de moederorganisaties zullen 
vanaf 2018 met dit bedrag afnemen. 
 
Verdere verduurzaming  

Het OV-Bureau heeft in haar begrotingsdoelstelling 2017 voor het eerst de indicator ‘duurzaamheid’ 
opgenomen. De duurzaamheidsdoelstelling ( 2%-daling van de uitstoot CO2 per reizigerskilometer) 
komt deels tot stand door de schonere en zuiniger bussen die in het kader van de 
verlengingsafspraken in de loop van 2016 in gebruik worden genomen. De eerste Zero-emission 
bussen rijden in 2017 in de vorm van een tweetal volledig elektrische bussen. Daarnaast zorgen de 15 
Q-link en 45 euro-6 bussen voor een lager dieselgebruik en lagere CO2 uitstoot. Inzet is om de 
komende jaren verder te verduurzamen. Hiertoe wordt onder andere een proef met waterstofbussen 



voorbereid. In de begroting 2017 zal overigens ook worden bezien of de nu voorgestelde 
duurzaamheidsindicator (CO2-uitstoot per reizigerskilometer) nog kan worden opgewerkt naar een 
meeromvattende duurzaamheidindicator. 
 
Naast deze ontwikkelingen zal het openbaar (bus)vervoer in Groningen en Drenthe in 2017 te maken 
krijgen met een aantal  specifieke aandachtspunten: 

 Start van een aantal grootschalige infrastructuurprojecten in de Regio Groningen – Assen, 
lopend in de periode 2017-2021; 

 Introductie Studenten-OV-kaart studenten MBO18- alsmede nieuwe verdeelsystematiek SOV; 
 Aanloop naar ‘Publiek Vervoer’ eind 2017. 

 
Grote Infrastructuurprojecten Regio Groningen – Assen 

In de periode  2017 - 2021 kent de regio Groningen Assen een groot aantal grote 
infrastructuurprojecten (Ring Zuid, Stationsgebied Groningen, Stationsgebied Assen etc.). In het kader 
van ‘Groningen Bereikbaar’ en ‘Minder Hinder Assen’ heeft het OV-bureau zich hier de afgelopen 
periode op voorbereid, waarbij met de partners gezocht is naar een zo goed mogelijke OV-
doorstroming tijdens de werkzaamheden om het OV met name voor huidige automobilisten een 
volwaardig alternatief te laten zijn. Daartoe komt de komende periode extra OV-infrastructuur 
beschikbaar. Dit betreft o.a. de oplevering en ingebruikname van de keerlus Ruischerbrug, 
Sontwegtracé, verbetering doorstroming Stationsweg Groningen en HOV-as West. Daarnaast zal 
gezorgd moeten worden voor voldoende capaciteit (bus-aanbod) en voor voldoende doorstroming.  
Daar waar bussen gebruik maken van dezelfde infrastructuur als andere vervoerwijzen is dit een 
serieuze risicofactor. Immers veel vertraging betekent dat het openbaar vervoer een minder 
aantrekkelijk OV-product, terwijl tijdens de werkzaamheden het functioneren van het openbaar vervoer 
belangrijk voor de bereikbaarheid is. Ook de financiële consequenties van een niet optimale 
doorstroming van het openbaar vervoer zijn negatief. Onvoldoende doorstroming van het openbaar 
vervoer leidt tot extra bus-uren die aan de concessiehouder dienen te worden uitgekeerd. Vooralsnog 
laat het zich aanzien dat de vertragingen binnen de perken kunnen blijven. Dit deels door doordachte 
maatregelen van de wegbeheerders en door de zogeheten ‘klanteisen’ die aan de aannemers worden 
gesteld. En deels doordat de zittende vervoerder Qbuzz gegeven de verlenging van de GD-concessie 
tot eind 2019 actief betrokken kan zijn bij de planvorming en realisatie met betrekking tot OV-capaciteit 
en OV-doorstroming in de regio Groningen – Assen. 
 
Introductie SOV-kaart MBO 18- alsmede nieuwe verdeelsystematiek SOV-middelen 

In 2015 heeft het Kabinet mede in relatie tot de introductie van het leenstelsel afgezien van een 
grootschalige bezuiniging op de Studenten OV-kaart. Afschaffen van de SOV-kaart had de inkomsten 
van het OV-bureau fors verminderd. Nu de SOV blijft bestaan en met de invoering van de SOV-kaart 
voor MBO-scholieren van 16 en 17 jaar wordt uitgebreid, ontvangt het OV-bureau vanaf 2017 jaarlijks 
ongeveer €23 miljoen. 
 
Deze invoering leidt tot een kleiner tekort dan de volledige afschaffing van de SOV-kaart. Wel leidt de 
invoering van de SOV-kaart voor MBO-scholieren van 16 en 17  tot minder inkomsten en zeer 
waarschijnlijk tot meer busvervoer omdat het vervoer voor deze groep nu gratis wordt. Volgens onze  
prognoses leidt dit in totaal tot een financieel nadeel van € 1,8 miljoen waarvan € 1 miljoen voor de 
inzet van extra vervoer. Overigens wordt per 1/1/2017 een nieuw verdeelsystematiek SOV-middelen 



geleidelijk ingevoerd. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de gevolgen hiervan in 2017 voor het OV-
bureau budgettair neutraal zijn. 
 
Publiek Vervoer 

Het OV-bureau streeft er naar vanaf 2018 het opdrachtgeverschap van de huidige vraaggestuurde 
OV-diensten (regiotaxi, lijnbelbussen etc.) te beëindigen. Deze vormen van collectief vervoer gaan 
onderdeel uitmaken van het contract ‘Publiek Vervoer’ dat momenteel bij de gezamenlijke gemeenten 
in het gebied in ontwikkeling is. De structurele bijdrage vanuit het OV-bureau aan Publiek Vervoer zal 
naar verwachting €3 miljoen bedragen Dit komt overeen met het pakket waarvan het OV-bureau tot 
eind 2017 nog zelf opdrachtgever is. 
 
 
Financiële invulling begroting 2017 
De financiële prognoses tot het definitieve startmoment van de nieuwe busconcessie Groningen 
Drenthe per december 2019  laten op dit moment de ruimte om de te hanteren bus-tarieven in 2017 
slechts met de landelijke indices mee te laten stijgen. Tevens is er ruimte om de bijdrage voor de 
dienstregeling vanaf 2017 met € 2,5 miljoen te verhogen ten opzichte van 2016, waarmee: 

 de voorziene extra vervoervraag ten gevolge van de Studenten-OV-kaart voor MBO 18- kan 
worden gefaciliteerd (zie boven, ca. € 1 miljoen); 

 de doorgroei op het netwerk van Qliners en Q-links kan worden gefaciliteerd (zie boven, ca. 
€ 1 miljoen); 

 er in de dienstregeling vanaf 2017 ruimte is om voor de komende jaren extra maatregelen te 
treffen in het kader van ‘Groningen Bereikbaar’ en ‘Minder Hinder Assen (zie boven, ca. € 0,5 
miljoen). 

 
De toegenomen budgetruimte vanaf 2017 hangt samen met een aantal ontwikkelingen: 

 de verlenging van de GD-concessie tot en met 2019 (definitief na de CBb-uitspraak eind 
2015); 

 de sterke groei van de reizigersaantallen en daarmee van de opbrengsten in 2015 (+5%); 
 de gunstige ontwikkeling van de dieselprijs in 2014 en (vooral) 2015; 
 de gekozen bijdragesystematiek vanuit de provincies Drenthe en Groningen waarbij de 

uitgaven van het ov-bureau worden geïndexeerd. 
 
Deze ontwikkelingen blijken in hun samenhang dermate krachtig dat er financiële ruimte is voor extra 
dienstregelingsuren. Ook het verlies van de tijdelijke extra bijdrage tot 2017 van € 2,4 miljoen per jaar 
in het kader van het Q-link bus-pakket Groningen/Drenthe kan hiermee worden opgevangen. 
 
De beoogde verhoging van de dienstregelingsmiddelen past overigens binnen de financiële 
uitgangspunten van het OV-bureaut. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de ‘Notitie 
risicomanagement en weerstandsvermogen’. Voor de begrotingsopstelling zijn de belangrijke 
bepalingen dat het OV-bureau ‘conservatief’ begroot en streeft naar een weerstandscapaciteit van 
minimaal €4,1 miljoen. Zakt het weerstandsvermogen daaronder dan worden ombuigingsmaatregelen 
getroffen. 
 
Rekening houdend met de bovengenoemde aandachtspunten en beoogde budgetverhogingen voor 
de dienstregeling vanaf 2017 hebben wij een prognose gemaakt waarin ook de voorlopige 



jaarrekeningcijfers van 2015 zijn verwerkt. Wij merken  op dat daarbij rekening gehouden is met de 
meest realistische inschatting van de indices 2015. Op basis van ervaringen weten we dat het 
mogelijk is dat deze indices nog kunnen wijzigen tot uiterlijk oktober 2016.. In onderstaand overzicht in 
de regel “Extra saldo vorig jaar” hiervoor opgenomen. 
 

  
 
De prognose geeft aan dat het weerstandsvermogen met de beoogde specifieke uitbreidingen van het 
OV vanaf 2017 pas in 2021 weer beneden het niveau van minimale weerstandsvermogen komt. Tot 
aan dat moment lijken ombuigingen niet nodig. Hierbij merken wij echter op dat lange-termijn-
prognoses per definitie ruime onzekerheidsmarges kennen en dat een weerstandsniveau in perioden 
van grote infrastructurele projecten belangrijk kan zijn om zo adequaat mogelijk met hieruit 
voortvloeiende risico’s om te kunnen gaan. 
 
Afsluitend 
Het beeld voor het jaar 2017 is op dit moment positief, er is ruimte is voor benodigde intensiveringen 
en er worden belangrijke stappen gezet. Meerjarig ligt er na 2020 een uitdaging om baten en lasten 
met elkaar in evenwicht te brengen. In voorliggende brief schetsen wij het kader waarbinnen wij in 
2017 willen opereren als opdrachtgevers van het openbaar vervoer.  
 
Wij gaan ervan uit u met deze Kaderbrief voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en zijn 
benieuwd naar uw eventuele inbreng. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 

Meerjarenprognose (bedragen in euro's * 1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

       

Lasten concessies 102.669 105.319 110.166 112.430 116.550 121.121 124.171
Overige lasten 5.999 6.358 6.332 6.393 6.456 6.519 6.582
Totaal lasten 108.668 111.677 116.497 118.823 123.006 127.639 130.753

Baten concessies 52.216 53.888 54.332 55.689 57.121 58.599 60.121
Overige baten 61.134 62.407 63.689 62.507 63.748 65.014 66.464
Totaal baten 113.350 116.295 118.022 118.196 120.869 123.613 126.586

Saldo            4.682            4.617            1.525               627-            2.137-            4.026-            4.167-
Extra saldo vorig jaar                   -               874-                   -                   -                   -                   -                   - 

Stand weerstandscapaciteit begin jaar            3.183            7.865          11.608          13.133          12.505          10.368            6.342 
Mutatie weerstandscapaciteit            4.682            3.743            1.525               627-            2.137-            4.026-            4.167-
Stand weerstandscapaciteit einde jaar            7.865          11.608          13.133          12.505          10.368            6.342            2.175 


