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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij bieden wij u aan de door het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau op 15 april

2016 vastgestelde ontwerp-Begroting 2017 van het openbaar lichaam OV-bureau

Groningen Drenthe, alsmede de ontwerp-Dienstregeling bus 2O17.Wil kunnen ons

vinden in beide vastgestelde stukken. Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid

uw eventuele zienswijze op de ontwerp-Begroting - onder verwijzing naar artikel 25

van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam OV-bureau - en op de

voorgestelde ontwerp-Dienstregeling 2017 le geven. Hieronder volgt een toelichting.

Vooraf lijkt het ons goed om aan te geven dat wij met de Commissie van Onderzoek

van uw Staten in overleg zijn hoe op efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan uit-

voering van de afspraken uit het PS-protocolVerbonden Partijen. Wijverwachten voor

deze zomer dit proces te kunnen afronden en samen een wijze te hebben afge-

sproken die voldoet aan de verwachtingen van uw Staten, maar ook handzaam in de

uitvoering is. ln deze brief leggen wij kort de relatie tussen de provinciale begroting en

de GR OV-bureau Groningen Drenthe.

Als provincie Drenthe zijn wijsamen met de provincie en de gemeente Groningen

verantwoordelijk voor het openbaar (bus)vervoer in de regio. Met de GR OV-bureau

Groningen Drenthe beogen wij onze beleidsopgave 'Mobiliteit op maat' (provinciale

begroting: product 3.1 Bereikbaarheid) te realiseren. Ten aanzien van de'doelberei-

king' kan worden aangegeven dat in 20'15 de doelstellingen op alle in de provinciale
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begroting 2015 benoemde hoofdindicatoren zijn gerealiseerd. Zo is de afgelopen jaren

de waardering van het openbaar vervoer gestegen (hogere klanttevredenheid), zijn de

reizigersaantallen en reizigerskilometers fors gegroeid en wordt vergeleken met ande-

re treinconcessies vooral de punctualiteit hoog gewaardeerd. Zie verder ook onze

brief van 12 april jl. over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2015 van het OV-bureau.

Ontwerp-Begroting 201 7

De ontwerp-Begroting 2017 sluit met een positief exploitatiesaldo van € 2.205.000,--.

Dit positieve saldo draagt bij aan het vormen van het weerstandsvermogen, maar

dient ook als risicobuffer voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van het MBO-studenten-

vervoer.

Dit positieve exploitatiesaldo is onder andere ontstaan door:

o de groei van het aantal reizigers die per reis betalen . Zowel het aantal reizigers

als het aantal reizigerskilometers is in 2015 ten opzichte van 2014 met ongeveer

6% gestegen. Deze groei is vrijwel volledig toe te rekenen aan reizigers met een

OV-chipkaart;

o de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven eind december

2015 die het verlengingsbesluit van de concessie Groningen-Drenthe tot eind

2019 in stand liet;

o de lagere kosten van het openbaar vervoer, met name de lage dieselprijs.

Ook voor 2018 wordt nog een licht positief saldo van € 43.000,-- veruvacht. De jaren

2018 en 2019 hebben een negatief exploitatiesaldo, respectievelijk € 1 .478.000,- en

€ 3.379.000,-. De opgebouwde weerstandscapaciteit is voldoende om deze verwach-

te negatieve saldi te kunnen opvangen. De minimaal vereiste weerstandscapaciteit

van €.4,1 miljoen blijft volgens de begroting tot eind 2020 op niveau. Voor de uitwer-

king van de nieuwe concessie vanaf 2020ligt er een uitdaging om de baten en lasten

met elkaar in evenwicht te brengen.

Doelstell ingen Begroting
Het OV-bureau heeft - op basis van de kaderstellingen vanuit Provinciale Staten van

Drenthe en Groningen en de Raad van Groningen - de volgende algemene doelstel-

lingen voor het openbaar (bus)vervoer geformuleerd:

¡ Íìêt openbaar (bus)vervoer bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de

bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen;

o met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan de ontsluiting van landelijk gebied door
goed toegankelijke en ontsloten ketenknooppunten, afgestemd op de aanwezige

vervoervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de verschillende vervoermodalitei-

ten en op andere vormen van collectief personenvervoer;

. daar waar groeipotentie is, streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee sa-

menhangende groei van de reizigersinkomsten;

. duurzamer, schoner en stiller OV-materieel;

o voortdurende aandacht bij het OV-bureau voor maatschappelijke vraagstukken

met een mobiliteitscomponent, waarmee gemeenten, provincies en andere instel-

lingen zich geconfronteerd zien.
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ln relatie tot deze doelstellingen is een vijftal kernindicatoren benoemd. Hierbijwordt

de indicator 'duurzaamheid' voor het eerst opgenomen in 2017, aansluitend bij de

ontwikkeling van een landelijke indicator duurzaamheid. Op elke afzonderlijke indica-

tor is voor 2017 een goed meetbare doelstelling geformuleerd.

Kernindicator

Aantal reizigerskilometers

Kla nttevrede nheidsscore

Gebiedsdekkendheid

Duurzaamheid

Kostendekkendheid

Doelstelling 2017

(minimaal) 2% groeiten opzichte van 2016

(minimaal)7,5 basisnet en 7,7 HOV

volledige dekking van 7 -24

( m i n i maa I ) 2% minder CO2-uitstoot per reizige rskm

(minimaal)50%

Ontwerp-Dienstregeling bus 201 7

Op basis van de vastgestelde kaderbrief 2017 is de ontwerp-Dienstregeling tot stand

gekomen. Voorgesteld is om de bijdrage voor de dienstregeling vanaf 2017 met

€ 2,5 miljoen te verhogen, waarmee:

o de voorziene extra vervoervraag ten gevolge van de Studenten-OV-kaart voor

MBO-18- kan worden gefaciliteerd (ca. € 1 miljoen);

. de doorgroei op het netwerk van Qliners en Q-links kan worden gefaciliteerd (ca.

€ 1 miljoen);

. er tevens 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' (ca. € 0,5 miljoen).

De wijzigingen gaan in per december 2016. Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau

Groningen Drenthe besluit op 24 juni 2016 over deze voorstellen, inclusief de financi-

ele consequenties van deze maatregelen.

Een aantal wijzigingen van de dienstregeling in de stad Groningen (en omgeving)

wordt op een later moment in 2017 ingevoerd. Het voornemen is om de nadere uit-

werking van deze voorstellen op te nemen in de Begroting 2018 en de dienstrege-

lingsvoorstellen 2018. Deze voorstellen (geraamde kosten ca. € 750.000,--) gaan nu

alleen ter kennisname mee in de huidige concept-Dienstregeling 2017.

Op basis van de vastgestelde kaderbrief 2017 met bovengenoemde maatregelen is de

ontwerp-Dienstregeling tot stand gekomen. De belangrijkste wijzigingen op lijnniveau

per december 2016 zijn de volgende.

1. Start nieuwe Q-link lijn 6 op de route P+R Haren - Groningen - Ten Boer -
Appingedam - Delfzijlals vervanging van lijn 140 en de extra ritten Q-link 5.

2. Samenvoeging Qliner lijnen 300 en 305 Emmen - Groningen tot Qliner 300

Emmen - Groningen, met meer ritten op zaterdagmiddag en zondagavond.

3. Verbetering vervoersnetwerk Oost-Groningen met betere treinaansluiting in

Emmen en Assen en versnelling van de verbinding Ter Apel - Groningen.
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4. lnvoering van een (volledig elektrische) Airportliner als opvolger van de 'Bowie-

bus'.

Belangrijk aandachtspunt is het opheffen van de lijnbelbussen. ln juni 2015 is door het

Dagelijks Bestuur besloten de lijnbelbussen op de lijnen zonder vaste ritten per de-

cember 2016 te beëindigen. Slechts op een paar van deze op te heffen lijnen is in-

middels een alternatief vervoerssysteem van de grond gekomen, zoals in Witteveen

en Bellingwedde. Daarom gaat het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau in overleg

met de Stuurgroep Publiek Vervoer over de beëindiging van deze vorm van vervoer

en de snelheid waarmee alternatieven van de grond kunnen komen.

Per saldo zijn wij tevreden over de nu voorliggende ontwerp-Dienstregeling 2017

Vervolg
Wijverzoeken u uw eventuele zienswijzen op zowel de ontwerp-Begroting als de ont-

werp-Dienstregeling uiterlijk 22 juni 2016 in te dienen; dit met het oog op de voorge-

nomen vaststelling tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het OV-

bureau Groningen Drenthe van24juni2016. Daarbijwordt ook rekening gehouden

met (inspraak)reacties van burgers, reizigersorganisaties, gemeenten, consumenten-
platforms en andere belanghebbenden.

De voorgenomen vaststelling van de Begroting 2017 door het Algemeen Bestuur van

het OV-bureau Groningen Drenthe staat gepland voor I juli 2016. Daarmee wordt

voldaan aan de wettelijke verplichting om vóór 15 juli 2016 de vastgestelde Begroting

toe te zenden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

Bij roling 2017 en ontwerp-Dienstregeling bus 2017 van het open-

baar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe

coll.
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Samenvatting 
 

Het OV-bureau Groningen Drenthe (OV-bureau) is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Groningen 

en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat bundeling van 

krachten rond het OV-opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk en financieel meerwaarde kan 

genereren voor het (openbaar vervoer in het) gebied. Openbaar (bus)vervoer vormt daarbij uiteraard onderdeel van 

het bredere verkeer- en vervoerbeleid van de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen. Het OV-

bureau heeft - op basis van de kaderstellingen vanuit de moederorganisaties - de volgende algemene doelstellingen 

voor het openbaar (bus)vervoer 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 door goed toegankelijke en 

ontsloten ketenknooppunten, afgestemd op de aanwezige vervoervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de 

verschillende vervoermodaliteiten en op andere vormen van collectief personenvervoer;  

 daar waar groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee samenhangende groei van de 

reizigersinkomsten. Daartoe werken aan doorlopende verbetering van zaken als ‘het busproduct’ en 

doorstroming, consistent concessiebeheer en gerichte marketing en promotie. Hiermee worden steeds meer OV-

reizigers steeds beter bediend en wordt bijgedragen aan stedelijke bereikbaarheid en verduurzaming in de zin 

van verruilen van automobiliteit door OV-mobiliteit; 

 duurzamer, schoner en stiller OV-materieel; 

 voortdurende aandacht voor maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent, waarmee 

gemeenten, provincies en andere instellingen 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. 

 

Ook in 2017 zal het OV-bureau vanuit bovengenoemde ‘kaders’ haar werkzaamheden verrichten. Concretisering 

vindt jaarlijks plaats via een vijftal kernindicatoren (de indicator ‘duurzaamheid’ wordt in 2017 voor het eerst 

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

 

Kernindicator     Doelstelling 2017 

aantal reizigerskilometers     (minimaal) 2% groei t.o.v. 2016  

klanttevredenheidsscore     (minimaal) 7,5 basisnet en 7,7 HOV 

gebiedsdekkendheid vervoeraanbod   volledige dekking van 7-24 uur 

duurzaamheid     (minimaal) 2% minder CO2-uitstoot per rkm 

kostendekkendheid vervoeraanbod   (minimaal) 50,0% 

 

De gekozen doelstellingen worden ook haalbaar geacht (zie onder 1.4). Dit mede door de definitief geworden 

verlenging van de GD-concessie tot eind 2019, en omdat de actuele financiële prognoses ruimte bieden om – onder 

overigens gelijkblijvende omstandigheden en budgetten, en reizigerstarieven die de landelijke indices volgens - het 

budget voor de dienstregeling vanaf 2017 structureel 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- 

worden gefaciliteerd (plm. € 1 miljoen); 

 voorzieningen om de doorgroei op het netwerk van 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). 
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Het proces naar een nieuwe concessie eind 2019 wordt gestart met een Nota van Uitgangspunten eind 2016 en een 

Programma van Eisen in 2017. Deze worden voorgelegd aan de Colleges van Groningen, Drenthe en Groningen en 

Raad en Staten. Het Bestek wordt dan eind 2017 op de markt gebracht. Voorjaar 2018 zal de gunning plaatshebben. 

 

In financiële zin sluit de begroting 2017 met een positief exploitatiesaldo van € 2.205.000. Ook voor 2018 

verwachten we nog een licht positief saldo van € 43.000. In de jaren daarna daalt het exploitatiesaldo in deze 

begroting tot € 1.478.000 in 2019 en € 3.379.000 in 2020. Naar verwachting zal de opgebouwde 

weerstandscapaciteit voldoende zijn om deze negatieve saldi te dekken. 
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1  Inleiding 

In februari 2016 stelde het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke regeling OV-bureau 

Groningen Drenthe de zogenoemde Kaderbrief 2017 vast. Daarin werden de beoogde 

beleidsinhoudelijke en financiële contouren van de begroting 2017 in beeld gebracht en 

voorgelegd aan Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van 

Groningen, waar de Kaderbrief met instemming werd ontvangen De voorliggende begroting is 

een uitwerking van de Kaderbrief, en wordt in hoofdstuk 1 ingeleid met: 

 ontwikkelrichting lange termijn en uitgangspunten werkwijze (1.1); 

 stand van zaken 2016 (1.2); 

 vooruitblik 2017 inclusief begrotingsdoelstellingen en financieel kader (1.3); 

 (afsluitend) een analyse van de haalbaarheid van de begrotingsdoelstellingen (1.4); 

Hoofdstuk 2 bevat vervolgens de zogeheten Programmabegroting. In hoofdstuk 3 is de hele 

productenraming gedetailleerd opgenomen. Hoofdstuk 4 bevat de paragrafen 

weerstandvermogen en risicobeheersing en financiering, en in hoofdstuk 5 treft de lezer de 

samenstelling van het bestuur van de ‘gemeenschappelijke regeling’. 
 

 

1.1  Ontwikkelrichting lange termijn en 
uitgangspunten werkwijze 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan 

op de algemene beleidskaders (1.2.1), de 

vervoerkundige uitgangspunten (1.2.2), de werkwijze 

richting klanten (1.2.3), ambities op het gebied van 

duurzamer, stiller, schoner (1.2.4), onze rol als 

opdrachtgever (1.2.5) en de manier waarop we met 

data omgaan (1.2.6) 

 
1.1.1 Algemene beleidskaders 
Het OV-bureau Groningen Drenthe (OV-bureau) is een 

Gemeenschappelijke Regeling van de provincies 

Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. 

Het OV-bureau is in 2004 opgericht vanuit de 

gedachte dat bundeling van krachten rond het OV-

opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk 

en financieel meerwaarde kan genereren voor het 

(openbaar vervoer in het) gebied. Openbaar 

(bus)vervoer vormt daarbij uiteraard onderdeel van 

het bredere verkeer- en vervoerbeleid van de 

provincies Groningen en Drenthe en gemeente 

Groningen. Het OV-bureau heeft - op basis van de 

kaderstellingen vanuit de moederorganisaties - de 

volgende algemene doelstellingen voor het openbaar 

(bus)vervoer 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 door goed 

toegankelijke en ontsloten ketenknooppunten, 

afgestemd op de aanwezige vervoervraag, op het 

daadwerkelijk gebruik van de verschillende 

vervoermodaliteiten en op andere vormen van 

collectief personenvervoer;  

 daar waar groeipotentie is streven naar 

reizigersgroei in het OV en daarmee 

samenhangende groei van de reizigersinkomsten. 

Daartoe werken aan doorlopende verbetering van 

zaken als ‘het busproduct’ en doorstroming, 

consistent concessiebeheer en gerichte marketing 

en promotie. Hiermee worden steeds meer OV-

reizigers steeds beter bediend en wordt 

bijgedragen aan stedelijke bereikbaarheid en 
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verduurzaming in de zin van verruilen van 

automobiliteit door OV-mobiliteit; 

 duurzamer, schoner en stiller OV-materieel; 

 voortdurende aandacht voor maatschappelijke 

vraagstukken met een mobiliteitscomponent, 

waarmee gemeenten, provincies en andere 

instellingen 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. 

 

Deze algemene doelstellingen zijn vervolgens in de 

jaarlijkse begrotingen tevens vertaald in enkele goed 

meetbare en valide kernindicatoren. Tot aan 2016 

werd gewerkt met 4 kernindicatoren, in 2017 wordt 

daar de indicator duurzaamheid/CO2-uitstoot per 

reizigerskilometer aan toegevoegd, zodat voor de 

begroting 2017 de vijf kernindicatoren zijn: 

 aantal reizigerskilometers; 

 klanttevredenheid; 

 gebiedsdekkendheid; 

 duurzaamheid/CO2 per reizigerskilometer; 

 kostendekkendheid. 

 

Reizigerskilometers geven 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. Het vervoeraanbod dient 

tevens gebiedsdekkend te zijn. Het OV-bureau is 

opdrachtgever voor busdiensten en vraagafhankelijke 

vervoervormen als regiotaxi. Samen bieden zij 

gebiedsdekkend vervoer. De duurzaamheids-

doelstelling, gemeten in termen van de uitstoot CO2 

per reizigerskilometer wordt dit jaar ook landelijk 

uitgetest. OV-bureau Groningen – Drenthe is daarbij 

samen met de Stadsregio Amsterdam pilot-gebied. 

Kernindicator kostendekkendheid brengt de 

verhouding tussen klantbijdragen en 

overheidsbijdragen aan het busvervoer in Groningen 

en Drenthe in beeld. 

 
1.1.2 Vervoerkundige uitgangspunten: 
Netwerk in delen, verbonden via 
(keten)knooppunten 
De vervoerkundige basis van het OV in Groningen en 

Drenthe is het OV-netwerk, dat zijn grondslag kent in 

de Omgevingsvisies van de provincies Groningen en 

Drenthe. Dit OV-netwerk is opgebouwd uit drie 

soorten met elkaar samenhangende en elkaar 

aanvullende typen openbaar (bus)vervoer en een 

geheel van bijbehorende fysieke infrastructuur: 

 Busvervoer (productformules Q-liners en Q-link) 

dat samen met het spoornetwerk in Noord 

Nederland (nationaal, regionaal) een hoogwaardig 

OV-netwerk vormt. Dit HOV heeft zodanige 

productkenmerken dat dit vervoer een serieus 

alternatief voor veel autoritten vormt. Hier hoort 

een kwaliteitsniveau bij dat ook ruimtelijk 

structurerend werkt. Dit wordt zichtbaar in 

langjarig vastliggende routes (denk aan 20 jaar), 

hoogwaardig materieel, hoge frequentie, 

gegarandeerde doorstroming, actuele en 

dynamische reisinformatie, bijpassende halte-

uitstraling etc. Het busgedeelte van het HOV-

netwerk is vooral gericht op de stad Groningen en 

op de verbinding van Groningen met de andere 

grotere kernen in het gebied. Daarmee bedient het 

een beoogde reizigersgroeimarkt. Van de 

vervoerders wordt een zeer hoge 

uitvoeringskwaliteit verwacht, conform de 

concessie-eisen.  

 Buslijndiensten die samen met het HOV-net een 

basisnet voor het hele gebied vormen. Bij de 

vormgeving van de specifieke basislijnen zijn de 

bestaande ruimtelijke inrichting en de vervoervraag 

in het gebied richtinggevend. Goede 

productkwaliteit, zonder dat echter kan worden 

gesproken van hoogwaardig. Qua 

toekomstvastheid vormen de Omgevingsvisies van 

Groningen en Drenthe de basis voor de 

basisnetverbindingen in het gebied, die in de 

komende 10 jaar structureel worden bediend, 

zonder overigens dat de exacte routes zijn 

vastgelegd, zoals in het HOV-net. In 

frequentie/capaciteitszin zijn de betreffende 

buslijndiensten vraagvolgend. Van de vervoerder 

wordt een hoge uitvoeringskwaliteit verwacht, 

conform de concessie-eisen. 

 Aanvullend Openbaar Vervoer dat aanvullend op 

het basisnet een bereikbaarheidsfunctie in het 

gebied vervult, gericht op het bedienen van een 

restvraag, voor wie geen alternatief heeft. 

Vormgeving, frequentie, capaciteit en 

ontwerpkwaliteit zijn hierop aangepast. Het 

aanvullend openbaar vervoer kent verschillende 

uitvoeringsvormen: vormen van specifiek 
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‘scholieren-OV’, beperkte dienstregeling met kleine 

busjes (hetzij landelijk, hetzij stedelijk) etc. Ook 

deze aanvullende voorzieningen kunnen voor een 

langere periode worden vastgelegd in de 

Omgevingsvisies van Groningen en Drenthe. 

Vraaggestuurde vormen van collectief vervoer als 

lijnbelbus en regiotaxi en ook buurtbusprojecten 

(vervoer door vrijwilligers van 

buurtbusverenigingen, deels professioneel 

gefaciliteerd) vertonen eveneens veel kenmerken 

van Aanvullend Openbaar Vervoer. Deze laatste 

vormen van collectief vervoer worden vanaf 2018 

in beginsel vormgegeven via het traject van Publiek 

Vervoer, zoals dat zich momenteel ontwikkelt in 

opdracht van de gemeenten in Groningen en 

Drenthe en het OV-bureau (mede namens de 

provincies Groningen en Drenthe). 

 Een geheel van bijbehorende fysieke infrastructuur, 

gericht op doorstroming en in- of overstappen. 

Hierin spelen zogenoemde ketenknooppunten een 

steeds belangrijker rol, waar ook 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-deur-voorziening leiden 

 De samenhang binnen en tussen de verschillende 

delen van het totale OV-netwerk en met 

aansluitende concessiegebieden krijgt verder zo 

veel mogelijk vorm in: 

 afgestemde dienstregelingen via het jaarlijkse 

dienstregelingsproces; 

 doordachte overstapmogelijkheden OV-OV; 

 bruikbare en begrijpelijke reisinformatie voor de 

reiziger, zeker ook in overstapsituaties; 

 toegankelijke OV-voorzieningen (zowel haltes als 

materieel); 

 betaalmogelijkheden voor het hele OV-systeem 

via OV-chipkaart (of opvolgende elektronische 

systemen als betalen per mobiel) en zo lang die 

nodig zijn in de bus verkrijgbare papieren 

kaartjes. 
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Voorlopig overzicht ketenknooppunten als onderdeel van het OV-netwerk 
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Het in stand houden en doorontwikkelen van het OV-

netwerk in Groningen en Drenthe is gezien het 

bovenstaande in zijn aard een complexe en langjarige 

opgave, met vele keuzemomenten, 

prioriteitsstellingen, financiële vraagstukken, 

uitvoerings-vraagstukken etc. Aan de realisatie hiervan 

werken veel meer ‘spelers’ dan alleen het OV-bureau: 

provincies, gemeenten, concessiehouders, 

I&M/Rijkswaterstaat, Groningen Bereikbaar, Regio 

Groningen-Assen, private en maatschappelijke 

actoren etc. verrichten ook veel inspanningen om het 

beoogde OV-systeem steeds verder tot ontwikkeling 

te brengen. Voor de Regio Groningen-Assen vormt de 

herijkte Netwerkanalyse 2013 de meest 

geactualiseerde basis voor het HOV. Hiervoor is 

binnen het zogeheten RSP-pakket  voor een OV-

specifiek infrapakket van bijna €100 miljoen 

beschikbaar gekomen. 

 
1.1.3 Klantgerichte werkwijze 
De aanpak van het OV-bureau is altijd klantgericht. 

Dat betekent onder andere dat de klant/OV-reiziger er 

doorlopend vanuit mag gaan dat: 

 er veilig kan worden gereisd (fysiek, sociaal); 

 het aangeboden vervoer toegankelijk is, ook voor 

zogenoemde ‘anders mobielen’; 

 er in beginsel altijd voldoende OV-capaciteit 

beschikbaar is gezien de vraag naar plaats en 

tijdstip; 

 de in de dienstregeling opgenomen reistijden en 

overstapaansluitingen normaliter ook 

daadwerkelijk door de vervoerders worden 

gerealiseerd; 

 knooppunten zodanig zijn ingericht dat op- en 

overstappen gemakkelijk, veilig en toegankelijk 

plaats kunnen hebben; 

 slechts goed uitlegbare producten worden 

ontworpen; 

 bij ontwerpprocessen van OV-producten steeds 

ook vanuit reizigers wordt gedacht, waarbij OV voor 

de reiziger vaak ook onderdeel is van een ketenreis 

van verschillende modaliteiten 

 bij ontwerpprocessen (bijvoorbeeld van de 

dienstregeling) voortdurend ook inbreng vanuit 

reizigers wordt betrokken; 

 wijzigingen in de dienstregeling tijdig en duidelijk 

worden gecommuniceerd; 

 betrokken OV-partijen in Groningen en Drenthe 

(trein/bus) zo veel mogelijk streven naar 

samenhangende producten en tarieven; 

 de reiziger een helder tarievenhuis wordt 

aangeboden en in beginsel een redelijk tarief 

betaalt waarbij ten onrechte teveel betaalde 

reiskosten worden vergoed; 

 De OV-reiziger in Groningen en Drenthe het 

aangeboden OV-product ook ervaart als 

aansluitend op het overige OV in omliggende 

gebieden; 

 Het OV-bureau en daarvan afgeleid de 

concessiehouders met respect en oplossingsgericht 

met klachten om gaan. 

De populatie OV-reizigers neemt naar verwachting 

over een wat langere termijn in het HOV-vervoer toe 

en in de basislijnen en het aanvullend OV af (zie 

plaatje volgende pagina). Specifieke aandacht zal 

blijven uitgaan naar de doelgroepen studenten, 

scholieren, forenzen/werkenden, vrijetijdsreizigers, en 

ouderen en WMO-pashouders (‘gemeentelijke 

doelgroepen’).  

 

De OV-Consumentenplatforms Groningen en Drenthe 

vormen, zoals ook voorgeschreven in de Wet 

personenvervoer 2000 de basis van het formele 

contact met de reiziger.  

 

 
1.1.4. Duurzamer, schoner, stiller 
Het OV-bureau streeft er met kracht naar dat het OV 

in het gebied zich steeds verder ontwikkelt richting 

duurzamer, schoner en stiller. Bij duurzaamheid gaat 

het om:  
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 automobiliteitsreductie (HOV als alternatief); 

 doorstromingsmaatregelingen (emissieverlaging 

door het voorkomen van rem- en optrekenergie); 

 dienstregelingsmaatregelen (zo weinig mogelijk 

vervoer van lege stoelen); 

 rijgedrag (emissieverlaging); 

 voertuigeigenschappen (op weg naar CO2-neutrale 

bussen die ook schoon en geluidsvriendelijk zijn 

voor reizigers en de omgeving). 

Daarbij wil het OV-bureau in pilot-situaties graag 

grens-opzoekend te werk gaan, en wordt overigens 

over het geheel steeds de balans gezocht tussen 

voortvarende en uitdagende uitrol van beschikbare 

technische mogelijkheden en de beschikbare 

financiële kaders.Alle provincies hebben samen de 

intentie uitgesproken uiterlijk vanaf 2030 nog slechts 

zero-emissie-bussen in te laten stromen in het 

bussenpark.. Ter invulling daarvan  hebben wij de 

ambitie om – na de introductie van de hybride 

Hessbussen medio 2014 - het complete Q-link-

netwerk al ver voor 2030 te elektrificeren. Indien 

mogelijk zetten wij daartoe nog in de huidige 

concessieperiode (2018, 2019) de eerste 

vervolgstappen. Een dergelijke ambitie kan overigens 

slechts worden gerealiseerd als ook de financiering 

van de benodigde oplaadinfrastructuur goed is 

geborgd bij de weg beherende overheden. 

 

Schoner en stiller zijn meer gericht op de directe 

omgeving van de bus. Uitstoot van fijnstof en 

geluidsoverlast in de bus en in de directe omgeving 

worden steeds minder acceptabel. Instromende 

voertuigen dienen dus weer duurzamer, stiller en 

schoner te zijn dan het huidige materieelpark. 

 
1.1.5 Zakelijk opdrachtgeverschap en 
inlevend partnerschap in de concessierelaties 
Als opdrachtgever besteden we periodiek OV-

concessies aan en voeren we vervolgens de regie op 

de uitvoering van de concessies door de 

vervoerbedrijven als onze opdrachtnemers en 

partners. Het gaat op dit moment om: 

 de generieke gebiedsconcessie Groningen Drenthe 

(concessiehouder Qbuzz); 

 de HOV-concessie voor een tweetal 

“treinvervangende” busdiensten (concessiehouder 

Arriva Touring); 

 een zestal regioconcessies, waarin OV, regiotaxi, 

WMO-vervoer en leerlingenvervoer door 

gemeenten en OV-bureau als één contract zijn 

aanbesteed aan 6 verschillende concessiehouders. 

In de relatie tussen concessieverlener en 

concessiehouder bestaan parallelle maar ook 

tegenstrijdige belangen. De aansluiting tussen 

publieke belangen en uiteindelijk toch ook winst-

gedreven vervoerders in een niet kostendekkende 

markt vraagt om zakelijke, goed gespecificeerde 

afspraken om de wederzijdse verwachtingen waar te 

kunnen maken. Daarbij zijn niet alle relevante 

randvoorwaarden door de contractpartners te 

beïnvloeden, wat hoge eisen stelt aan het wederzijds 

inzichtelijk maken van afwegingen. Dat kan alleen als 

er over en weer de bereidheid bestaat tot 

doorontwikkeling van het partnerschap en om in het 

daarvoor benodigde vertrouwen te investeren. 

Duidelijkheid en zakelijkheid vormen de basis van de 

concessierelatie, waarop het doorontwikkelen in 

partnerschap gestoeld is. 

 
1.1.6 Open Data als uitgangspunt 
Verder werkt het OV-bureau  – binnen de juridische 

en marktmogelijkheden – met Open Data. Iedereen 

kan in beginsel gebruik maken van alle data die het 

OV-bureau beschikbaar heeft, bijvoorbeeld actuele 

posities van bussen, chipkaartgegevens etc. Reizigers, 

onderzoekers  en bedrijven kunnen hiermee 

desgewenst hun voordeel doen. Het OV-bureau 

verwacht dat hierdoor te zijner tijd marktpartijen 

nieuwe mogelijkheden zien. Wij gaan daar ook actief 

op naar op zoek. Verder maakt het OV-bureau haar 

kerndata actief openbaar, vanaf 2016 door middel van 

een maandelijks actueel Digitaal Dashboard. 

 

 

1.2 Stand van zaken 2016, 
vervoerkundig en financieel 
 

Het jaar 2016 staat vervoerkundig sterk in het teken 

van de implementatie van de verlengingsafspraken 

van de concessie Groningen-Drenthe, nu het College 

van Beroep voor het bedrijfsleven eind december 

2015 de verlengingsbeslissing van het OV-bureau om 

de concessie Groningen Drenthe tot eind 2019 te 

verlengen heeft bevestigd. Het verlengingspakket 

omvat de volgende elementen: 

 

 De vervoerkundige en operationele expertise van 

concessiehouder Qbuzz zal zeer actief worden 
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benut om het OV voor te bereiden op grote 

infrastructurele projecten in het gebied. 

 Uiterlijk eind 2016 zullen 60 van de huidige euro-5-

streekbussen worden vervangen door nieuwe nog 

weer schonere euro-6-bussen, waarbij een deel van 

de nieuw  in te stromen bussen zal verschijnen in 

de vorm van een nieuw geleed Q-link-materieel 

(dus o.a. ook met airco en wifi), dat aan het Qlink-

netwerk wordt toegevoegd.  

 Er zullen twee EEV-stadsbussen in Groningen 

worden vervangen door nieuwe elektrische 

stadsbussen.  

 Qbuzz zal meewerken en financieel bijdragen aan 

een pilot met Waterstofbussen  

 Qbuzz zal actief meedenken en -werken aan pilots 

in het kader van Publiek Vervoer, met name daar 

waar het streven is om meer gebruikers van 

gemeentelijk doelgroepenvervoer (WMO, speciaal 

leerlingenvervoer) gebruik te laten maken van het 

reguliere openbaar vervoer. De introductie van een 

Q-linklijn Haren-Groningen-Appingedam/Delfzijl 

lijkt bijvoorbeeld een kans om de betreffende 

doelgroepen meer richting OV  te brengen. 

 Een financieel voordeel voor het OV-bureau van in 

totaal €8 miljoen in de periode 2016-2019 

 

Vervoerkundig is verder de vaststelling van de nieuwe 

Binnenstadvisie Groningen belangrijk voor het OV-

netwerk in en rond Groningen, omdat de bus in deze 

visie niet meer door de Brugstraat en over de Grote 

Markt zal rijden. Voor de westkant van het centrum 

van Groningen speelt dit waarschijnlijk in de loop van 

2017. Met de gemeente Groningen is afgesproken dat 

eventuele substantiële verschuivingen in kosten of 

opbrengsten van het busvervoer door of binnen 

Groningen worden gecompenseerd dan wel (in geval 

van lagere kosten en/of hogere opbrengsten) terug 

vloeien naar de gemeente Groningen. Ook is 

afgesproken dat de beoogde routewijzigingen pas 

worden doorgevoerd nadat de bijbehorende 

infrastructuur en andere verkeersmaatregelen 

afgerond zijn. 

 

In financiële zin heeft het beeld zich het afgelopen jaar 

uitgesproken gunstig ontwikkeld. Het resultaat van 

2015 was ruim € 4,6 miljoen en ook de meerjarige 

prognoses zijn verbeterd. Dit hangt in de eerste plaats 

samen met de verlenging van de GD-concessie tot 

eind 2019 (in de begroting 2016 was zekerheidshalve 

was uitgegaan van een situatie zonder verlenging)  

Verder zien wij: 

 een sterke groei van de reizigersaantallen en 

daarmee van de opbrengsten in 2015 (en dus ook 

van de prognoses van 2016); 

 de gunstige ontwikkeling van de dieselprijs en de 

lage loonvoet en inflatie in 2015 (samen bepalend 

voor de index die in de concessies wordt 

doorberekend); 

 de gekozen – qua indexering marktconforme - 

bijdragesystematiek vanuit de provincies Drenthe 

en Groningen  

Deze ontwikkelingen blijken in hun samenhang 

financieel dermate krachtig dat er in de periode 2017- 

2020 ruimte ontstaat voor een uitbreiding van het OV-

aanbod (zie 1.3). 

 

 

1.3 Vooruitblik 2017 
 

Achtereenvolgens gaan wij in deze paragraaf in op 

 de begrotingsdoelstellingen op de kernindicatoren 

voor 2017 (1.3.1) 

 inhoudelijke aandachtspunten in 2017 (1.3.2) 

 en de financiële invulling van de begroting 2017 

(1.3.3) 

 
1.3.1 Begrotingsdoelstellingen 2017  
Ook in 2017 zal OV-bureau Groningen – Drenthe 

vanuit de in paragraaf 1.1 beschreven ‘kaders’ haar 

werkzaamheden verrichten. Concretisering vindt 

vanaf 2017 jaarlijks plaats via een vijftal meetbare 

indicatoren. Op elke afzonderlijke kernindicator is 

voor 2017 een meetbare doelstelling geformuleerd: 

 aantal reizigerskilometers: (minimaal) 2% groei 

t.o.v. 2016; 

 klanttevredenheidsscore: (minimaal) 7,5 basisnet 

en 7,7 HOV; 

 gebiedsdekkendheid vervoeraanbod: volledige 

dekking van 7-24; 

 duurzaamheid/gram CO2 per reizigerskilometer: 

(minimaal) 2% daling t.o.v. 2016; 

 kostendekkendheid vervoeraanbod: (minimaal) 

50,0%. 

 

De groeidoelstelling op reizigerskilometers van 2% 

geeft de ambitie weer van meerjarige doorgaande 

groei, die alleen gerealiseerd kan worden met een 

hoge klanttevredenheid bij bestaande reizigers en een 
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aantrekkende werking naar nieuwe reizigers. Een 

toename door verwacht extra vervoer van MBO 18-

studenten en door de nieuwe Q-link bussen is vertaald 

in een groeidoelstelling van 2%, daar waar de 

afgelopen jaren 1% als doelstelling werd 

aangehouden. Bij groeiambities past een constante 

hoge klanttevredenheid, het OV-bureau streeft naar 

een cijfer 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 gekozen duurzaamheids-

doelstelling, 2%-daling van de uitstoot CO2 per 

reizigerskilometer zal deels tot stand komen door de 

schonere bussen die in het kader van de 

verlengingsafspraken in de loop van 2016 in gebruik 

worden genomen. De kostendekkingsdoelstelling 2017 

tenslotte is afgeleid van de meerjarige doelstelling tot 

aan 2020 om de kostendekkingsgraad gemiddeld 

jaarlijks met 1%-punt te laten stijgen. Alleen zo kan op 

lange termijn een goed en zich steeds met de tijd 

mee-ontwikkelend OV-product gerealiseerd worden.  

Overigens was de kostendekking in 2014 46,4% en in 

2015 49,1%, doelstelling voor 2020 is een 

kostendekkendheid van 52,0%. De doelstelling van 

50.0% voor 2017 lijkt haalbaar, ondanks dat 

dienstregelingsuitbreidingen in eerste instantie de 

kostendekkendheid zullen doen dalen (direct extra 

kosten, ingroei opbrengsten). 

 

NB: In de Kaderbrief 2017 hebben wij aangegeven ons 

nog nader te bezinnen op de vraag of de nieuw 

geïntroduceerde duurzaamheidsdoelstelling met het 

aantal gram CO2 per reizigerskilometer een voldoende 

valide maat is voor alle duurzaamheidsdoelstellingen. 

Na ampele overwegingen hebben wij de keuze voor 

één kernindicator op het gebied van duurzaamheid 

gehandhaafd, waarmee het aantal kernindicatoren 

beperkt en dus voldoende overzichtelijk blijft. Over de 

uitstoot van CO2 is landelijk overeengekomen dat de 

maat van CO2 per reizigerskilometer gehanteerd 

wordt. Daarom hanteren we deze indicator voor de 

begroting 2017. Overigens en aanvullend wijzen wij 

erop dat op het gebied van geluid op dit moment de 

meetmethoden en normen nog onvoldoende 

(gestandaardiseerd) ontwikkeld zijn om in een 

kernindicator te vervatten. En de uitstoot van 

schadelijke stoffen wordt gedekt met de normstelling 

aan bussen door middel van de euro-normering.  

1.3.2 Inhoudelijke aandachtspunten 2017 
Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten 

voor 2017 beschreven voor zover we daar nu naar 

kunnen kijken. Deels betreft het punten waarin het 

OV-bureau initiërend is, deels gaat het om 

vraagstukken waarop het OV-bureau reagerend dient 

in te spelen. 

 

Doorzettende groei Qliner en Q-link 

De afgelopen jaren zien we een doorgaande groei van 

onze HOV-formules, de Qliner en Q-link, zoals onder 

andere vastgelegd in de HOV-visie Groningen-Assen 

(Netwerkanalyse 2013). Deze busformules maken in 

toenemende mate gebruik van gereedkomende 

specifieke OV-infrastructuur en 

doorstromingsmaatregelen. Reizigers blijken het HOV 

in toenemende mate te vinden (ongeveer 20% groei in 

2014/2015) en geven hoge klanttevredenheidscijfers 

(7,5-7,7). Gegeven de reeds gerealiseerde groei, de 

nog gereed komende OV-infrastructuur, de hoge 

klanttevredenheid en omdat de stedelijke gebieden de 

komende jaren moeilijker bereikbaar zijn met de auto 

wordt nog een forse doorgroei verwacht. Deze valt 

met de huidige buscapaciteit 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.  

 

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 streekbussen 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. Tevens gaan we verkennen of nog in deze 

concessieperiode een begin kan worden gemaakt met 

de elektrificatie van het Q-link-netwerk, waarna mede 

afhankelijk van de ervaringen die we dan opdoen de 

verdere invoering reeds in de eerste jaren van de 

volgende concessieperiode gefaseerd verder kan 

worden uitgerold. 
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Aanbesteding nieuwe concessie 

De verlenging van de concessie Groningen – Drenthe 

tot eind 2019 leidt ertoe dat het OV-bureau in de 

tweede helft van 2017 het dan geactualiseerde 

Programma van Eisen vrij zal geven voor inspraak en 

marktreacties. Het hieruit voortvloeiende Bestek zal 

dan eind 2017 op de markt komen teneinde einde 

2019 een start te maken met de volgende concessie. 

Met Arriva Touring wordt momenteel gesproken over 

een eventuele verlenging van het zogenoemde HOV-

concessie (lijnen 305 en 314) tot aan 2020, waarna 

het betreffende vervoerpakket mee zal gaan in de 

aanbesteding van de GD-concessie. De zes 

zogenoemde Kleinschalige OV-concessies worden met 

de start van het Publiek Vervoercontract in 2018 

gesplitst, waarbij de vaste OV-lijnen overgaan naar de 

GD-concessie (basisnet, aanvullend OV). Het 

vraaggestuurde vervoer en de facilitering van de 

buurtbusverenigingen worden ‘ingekocht’ via het 

Publiek-Vervoer-traject (zie onder). 

 

Grote Infrastructuurprojecten Regio Groningen – 

Assen 

In de periode 2017 - 2021 kent de regio Groningen 

Assen een groot aantal grote infrastructuurprojecten 

(Aanpak Ring Zuid, Spoorzone Groningen, Florijn-

as/stationsgebied Assen etc.). In het kader van 

‘Groningen Bereikbaar’ en ‘Minder Hinder Assen’ 

worden hiervoor momenteel voorbereidingen 

getroffen, waarbij met de partners wordt gezocht naar 

een zo goed mogelijke OV-doorstroming tijdens de 

werkzaamheden om het OV.  Dit deels om bestaande 

klanten te behouden, maar zeker ook om het OV voor 

huidige automobilisten ook 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, HOV-as West 

en de nieuwe P+R Reitdiep en P+R Meerstad. 

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 risicofactor. Immers veel vertraging betekent dat 

het openbaar vervoer een minder aantrekkelijk OV-

product, terwijl juist ook tijdens de werkzaamheden 

het functioneren van het openbaar vervoer extra 

belangrijk is voor de stedelijke bereikbaarheid. 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 ook 

doordat de zittende vervoerder Qbuzz gegeven de 

verlenging van de GD-concessie tot eind 2019 in de 

hele periode actief betrokken kan zijn bij de 

planvorming en realisatie met betrekking tot OV-

capaciteit en OV-doorstroming in de regio Groningen 

– Assen.  

 

Bijgestelde regeling Studenten-OV-kaart 

In 2015 heeft het Kabinet mede in relatie tot de 

introductie van het leenstelsel afgezien van een 

grootschalige bezuiniging op de Studenten OV-kaart 

(SOV-kaart). Afschaffen van de SOV-kaart had de 

inkomsten van het OV-bureau zeer fors verminderd. 

Nu de SOV-kaart blijft bestaan en met de invoering 

van de SOV-kaart voor MBO-scholieren van 16 en 17 

jaar wordt uitgebreid, ontvangt het OV-bureau 

ontvangt vanaf 2017 meer SOV-middelen, maar loopt 

het vanaf 2017 ook andere inkomsten mis, en 

verwachten we meer MBO’ers van 16 en 17 in het OV. 

De capaciteit dient daarop op diverse plaatsen 

aangepast te worden. Volgens onze prognoses leidt 

dit overall tot een financieel nadeel van € 1,8 miljoen 

waarvan € 1 miljoen voor de inzet van extra vervoer. 

Overigens wordt per 1/1/2017 een nieuwe 

verdeelsystematiek SOV-middelen Streekvervoer 

geleidelijk ingevoerd. Wij gaan er vooralsnog van uit 

dat de gevolgen hiervan in 2017 voor het OV-bureau 

budgettair neutraal zijn. Verder vindt in 2016 het 

driejaarlijkse herijkingsonderzoek plaats naar de vraag 

welk deel van de SOV-middelen in welk sectordeel 

terecht komen (hoofdspoor/regionaal 

spoor/streekvervoer/stadsvervoer). Het laatste 

onderzoek (2013) pakte voor het OV-bureau vanaf het 

jaar 2014 negatief uit, vooralsnog gaan wij ervan uit 

dat de hoofdverdeling zich sindsdien heeft 

gestabiliseerd, en dus budgettaire neutraliteit in 2017. 

 

Publiek Vervoer 

Het OV-bureau zal in beginsel vanaf 2018 het 

opdrachtgeverschap van de huidige vraaggestuurde 
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OV-diensten (regiotaxi, lijnbelbussen etc.) 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. Ook de facilitaire 

begeleiding van buurtbusverenigingen zoals die nu 

nog bij het OV-bureau ligt gaat onderdeel uitmaken 

van Publiek Vervoer. De structurele bijdrage vanuit 

het OV-bureau aan Publiek Vervoer zal naar 

verwachting €3 miljoen bedragen Dit bedrag moet 

nog definitief berekend worden, komt overeen met 

het pakket waarvan het OV-bureau tot eind 2017 nog 

zelf opdrachtgever is, uitgangspunt is een budgettair 

neutrale overdracht.  

 
1.3.3 Begroting 2017, financiële ruimte 
De financiële prognoses tot het definitieve 

startmoment van de nieuwe busconcessie Groningen 

Drenthe per december 2019 laten op dit moment de 

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, plm. € 1 miljoen); 

 de doorgroei op het netwerk van Qliners en Q-links 

kan worden gefaciliteerd (zie boven, plm. € 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). 

Hierbij is er tevens van uitgegaan dat de te hanteren 

bus-tarieven in 2017 gemiddeld slechts met de 

landelijke indices meestijgen. 

 

De toegenomen budgetruimte vanaf 2017 hangt 

samen met een aantal ontwikkelingen: 

 de verlenging van de GD-concessie tot en met 2019  

 de sterke groei van de reizigersaantallen en 

daarmee van de opbrengsten in 2015 (+5%); 

 de gedaalde dieselprijs in 2015 in combinatie met 

lage inflatie en loonvoetontwikkeling in 2015; 

 de gekozen bijdragesystematiek vanuit de 

provincies Drenthe en Groningen waarbij de 

uitgaven van het OV-bureau worden geïndexeerd. 

 

Deze ontwikkelingen leidden al in 2015 tot een fors 

hoger dan begroot jaarresultaat (ruim € 4,6 miljoen) 

en blijken in hun samenhang in de financiële 

prognoses dermate krachtig dat er ook tot aan 2020 

financiële ruimte is voor extra dienstregelingsuren, 

ondanks dat 2017 ook het laatste jaar is van de 

tijdelijke extra jaarbijdrage van € 2,4 miljoen vanuit 

Groningen, Drenthe en Groningen in het kader van 

het Q-link bus-pakket Groningen/Drenthe 2014. 

 

De beoogde verhoging van de dienstregelings-

middelen past overigens binnen de financiële 

uitgangspunten van het OV-bureau. 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 in de 

Kaderbrief 2017 reeds een prognose gemaakt waarin 

ook de voorlopige jaarrekeningcijfers van 2015 waren 

verwerkt. De prognose liet zien dat het 

weerstandsvermogen met de beoogde specifieke 

uitbreidingen  van het OV vanaf 2017 pas in 2021 

weer beneden het niveau van minimale 

weerstandsvermogen komt. Hiermee zal in het 

komende aanbestedingstraject rekening worden 

gehouden. In deze begroting zijn weer actuelere 

cijfers gebracht (kosten/opbrengsten januari/februari 

2016 en korte termijnraming CPB van maart 2016). 

Deze bevestigen het beeld op grond van de 

prognoses als opgenomen in de Kaderbrief 2017. 

 

 

1.4 Realisatiewijze doelstellingen 2017 
op kernindicatoren 
 

Gegeven de beleidsmatige kaders waarbinnen het OV-

bureau opereert (de provinciale Omgevingsplannen 

en daarop geënte visies als de Netwerkanalyse Regio 

Groningen-Assen) zijn voor het jaar 2017 op vijf 

indicatoren doelstellingen geformuleerd die gegeven 

de financiële ramingen haalbaar moeten worden 

geacht: 

 op de indicator reizigerskilometers: (minimaal) 2% 

groei t.o.v. 2016; 
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 op de indicator klanttevredenheid: (minimaal) cijfer 

7,5(basisnet) en 7,7(HOV); 

 op de indicator gebiedsdekkendheid: 07.00 – 24.00 

– dekking; 

 op de indicator duurzaamheid: (minimaal) 2% 

minder CO2-uitstoot per reizigerskilometer; 

 op de indicator kostendekkendheid : (minimaal) 

50,0%-(tussen)score. 

 

 Hieronder is per afzonderlijke doelstelling in beeld 

gebracht via welke specifieke activiteiten de 

betreffende doelstelling haalbaar wordt geacht. De 

onderstaand benoemde elementen komen terug in 

de volgende begrotingsparagrafen klant/reiziger 

(zie 3.1), ontwikkeling (zie 3.2) en beheer (zie 3.3) 

 

Hierbij tekenen wij overigens wel aan dat: 

 het werkpakket van het OV-bureau in een groot 

deel van de gevallen bijdraagt aan het realiseren 

van alle doelstellingen tegelijk. Dit geldt ook voor 

ondersteunende activiteiten als monitoring, 

datamanagement en juridische en financiële 

advisering;  

 voldoende aandacht voor instandhouding van het 

bestaande uiteraard een noodzakelijke basis is om 

aangescherpte doelstellingen te realiseren. De 

onder genoemde factoren betreffen vooral 

specifieke accenten; 

 het OV-bureau een organisatie is die voor wat 

betreft haar resultaten van veel factoren 

afhankelijk is, dit betreft bijvoorbeeld het handelen 

van partnerorganisaties, de weersituatie in 2017, 

landelijke OV-ontwikkelingen en –verdeelafspraken 

etc. De uiteindelijk gerealiseerde resultaten kunnen 

daarom sterk afwijken, vooral ook door factoren 

buiten de invloedssfeer van het OV-bureau. 

 

Indicator reizigerskilometers: (minimaal) 2% groei 

(t.o.v. 2016): 

Product beheer: 

 Voldoende capaciteit/versterking bij groeilijnen 

 Beheren op concessieconforme uitvoering door de 

vervoerders 

 Uitwerking jaarlijks kwaliteitsplan 

 

Product ontwikkeling: 

 Introductie Q-link Roze, vergroting capaciteit 

 Versnelling bundel Siddeburen/Slochteren en Ter 

Apel-Groningen 

 Overig uitbouw HOV-capaciteit en P+R product 

(P+R Reitdiep en P+R Meerstad) 

 Ingebruikname gereed komende OV-infrastructuur 

 Planvorming Groningen Bereikbaar en Minder 

Hinder Assen 

 Facilitering instroom extra MBO-scholieren 18- 

 Onderzoek lijnen 309 en 312 naar uitbreiding met 

weekenddienstregeling 

 Ontwikkeling herkenbare ketenknooppunten en 

haltevoorzieningen 

 

Product klant en marketing: 

 Specifieke HOV-promotie 

 Werkgeversbenadering (in Groningen via 

Groningen Bereikbaar) 

 Voldoende capaciteit/promotie bij evenementen 

die veel ‘zelden-gebruikers’ met de bus in contact 

brengen 

 Promotieactiviteiten via tarief-acties  

 Promotieactiviteiten via social media (bv bij de 

actie Zomerbroezz’n) 

 Tariefontwikkeling overall in lijn met landelijk 

vastgestelde indices; stimuleren saldoreizen t.o.v. 

losse verkoop 

 Doelgroepgerichte aanpak, met onder andere 

communicatie op kortingsmogelijkheden als 40/4, 3 

kinderen gratis en korting 65+ (34%) 

 

Indicator klanttevredenheid: (minimaal) 7,5 (basisnet) 

en 7,7 (HOV), gelijk aan 2016: 

Product beheer: 

 Toezicht op soepele implementatie 

dienstregelingen 2017 en 2018 

 Aandacht voor punctualiteit en aansluitingen 

 Aandacht voor goede werking DRIS-panelen 

 

Product ontwikkeling: 

 In de dienstregeling sterk sturen op reële reistijden 

haalbare aansluitingen 

 Betere aansluiting IC Assen 

 Frequentieverhoging op basislijnen  

 Voldoende capaciteit op HOV-lijnen 

 HOV Roden en Leek 

 Doorontwikkeling P+R 

 Barrières bij betalen wegnemen 

 Ontzorgen reizigersinformatie, multimodale 

reisplanners stimuleren 
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Product klant en marketing: 

 Doorontwikkeling ‘vanzelfsprekende’ reisinfo en (al 

dan niet digitaal) kaartmateriaal 

 Activiteiten op het gebied van klantbeleving 

(bijvoorbeeld bussessions)  

 Analyse van klanttevredenheidscijfers 2016 en 

inzichten vertalen in beleid 

 Voldoende inzicht in klantervaringen 

(klachtenanalyses en Digitaal Reizigerspanel) 

 

Indicator gebiedsdekkendheid: volledig van 07.00 – 

24.00, gelijk aan 2016: 

Product beheer:  

 Management van het OV-deel van de 

regioconcessies in 2017 

 

Product ontwikkeling: 

 Ontwikkelen samen met gemeenten van 

ketenknooppunten 

 Meedenken in de ontwikkeling en implementatie 

van ‘publiek vervoer’ 

 Zorgen voor een goede aansluiting tussen OV en 

‘publiek vervoer’ op de ketenknooppunten 

 

Product klant en marketing 

 Zorg dragen voor goede klantinformatie voor 

aangeboden productassortiment 

 

Indicator duurzaamheid: (minimaal) 2% daling CO2-

uitstoot per reizigerskilometer (2016: 123 gr/rkm) 

Product beheer 

 Monitoring concessieconforme inzet voertuigen 

 Begeleiden goede implementatie nieuwe euro-6-

bussen Qbuzz 

 Begeleiden van rijstijl-ontwikkeling door 

concessiehouders 

 

Product ontwikkeling 

 Goede inbedding in dienstregeling van 2 elektrische 

bussen 

 Voorbereiden proef met waterstofbussen 

 Voorbereiden elektrisch rijden op Q-link 

 Met name in stedelijke gebieden doorstroming 

blijven bevorderen 

 Doordachte materieelinzet mogelijk maken in 

dienstregelingsproces (minder lege stoelen) 

 Beschikken over voldoende specifiek 

meetinstrumentarium op de indicator 

duurzaamheid 

 Voorbereiden meer duurzame vervanging eerder 

dan 2020  

 

Product klant en marketing 

 Waar kansrijk duurzaamheid als argument voor OV-

gebruik in de marketing en promotie gebruiken, 

ook op bussen zelf 

 

Indicator kostendekkendheid: (tussen-)score 

(minimaal) 50,0% (was in 2015: 49,1 ) 

Aanvullend op het genoemde bij de indicator 

reizigerskilometers: 

Product beheer 

 Financieel beheer concessies 

 

Product ontwikkeling 

 Haltebestand doorlichten 

 Weinig gebruikte lijnen en haltes heroverwegen  

 Basisvoorziening basaal aanbieden; groeilijnen 

faciliteren 

 

Product klant en marketing 

 Promotiecampagnes gericht op meer dalgebruik 

 Scholierenkortingen naar daluren 

 Lijngerichte promotie op potentiele groeilijnen voor 

doelgroepen als ouderen en scholieren 
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2  Programmabegroting 

2.1 Programmadoel en indicatoren voor 
doelrealisatie 
Het enige programma van de begroting is Collectief 

personenvervoer. Dit programma omvat alle interne 

en externe producten die in de volgende 

hoofdstukken aan de orde komen. 

 

Het doel van het programma Collectief 

personenvervoer valt samen met het doel van de 

gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen 

Drenthe. 

Dit doel is: 

het realiseren, in stand houden en 

verbeteren van openbaar vervoer. 

 

Indicatoren voor de realisatie van dit doel zijn: 

 reizigerskilometers 

 klanttevredenheid 

 gebiedsdekkendheid 

 duurzaamheid 

 kostendekkendheid 

 

 

Voor 2017 en volgende jaren hebben wij voor deze indicatoren de volgende (minimale) streefwaarden gesteld. 

 

2017 2018 2019 2020 

Reizigerskilometersgroei 2% 2% 1% 1% 

Klanttevredenheid (HOV) 7,5 (7,7) 7,5 (7,7) 7,5 (7,7) 7,5 (7,7) 

Gebiedsdekking tussen 7.00 uur en 24.00 uur 100% PV PV PV 

Kostendekkingsgraad 50% 51% 52% 52% 

CO2 reductie per reizigerskilometer 2% 2% 2% 20% 

 

Onder reizigersgroei verstaan we in dit verband de 

procentuele groei van de aantallen reizigerskilometers 

ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de langere 

termijn (2030) zal in de komende jaren nagegaan 

moeten worden of een doorgaande groei-ambitie 

reëel is.  

 

Bij de klanttevredenheid gaat het om de 

rapportcijfers, zoals die blijken uit het jaarlijkse, 

landelijke klanttevredenheidsonderzoek. 

Reizigersgroei en klanttevredenheid zijn het resultaat 

van een complex samenspel van vervoerders, 

reizigers, bestuurlijke partners en OV-bureau. 

Milieuaspecten en financiële middelen zijn daarbij 

randvoorwaardelijk. Over 2015 hebben wij als OV-

autoriteit in de landelijke Klantenbarometer een 7,6 

gescoord. Wij handhaven de streefwaarden voor de 

klanttevredenheid op een gemiddeld rapportcijfer 7,5. 

Voor de klanttevredenheid over Qlink, Qliner, en HOV 

streven wij een waarde van 7,7 na. Dit geldt in 

beginsel ook voor de langere termijn (2030). 

 

Een gebiedsdekkend basisnet is in Groningen en 

Drenthe aanwezig, dat zal in 2017 ook het geval zijn. 

Na 2017 zal het vraaggestuurde deel van het huidige 

Openbaar Vervoer overgaan naar Publiek vervoer. 

Vanaf 2017 zal dus het geheel van OV en Publiek 

Vervoer samen een gebiedsdekkend geheel van 

collectief vervoer opleveren. 

 

De kostendekkendheid van het (bus)OV was in 2014 

46,4% en in 2015 49,1 (49,1% van de uitgaven aan OV 

werd in 2015 ‘verdiend’ uit reizigersinkomsten). Als 

doel is gekozen om de kostendekkendheid vanaf 2014 

tot in elk geval 2020 jaarlijks gemiddeld met 1%-punt 

te laten stijgen. Als tussendoel voor 2017 kiezen we 

voor een kostendekkingsgraad van 50,0%. Voor de 

langere termijn (2030) dienen we de komende jaren 

te bezien of en in hoeverre in hoeverre de 

kostendekkendheid kan doorgroeien. 

 

Voor wat betreft de CO2-uitstoot per kilometer kiezen 

we binnen de huidige concessie voor een jaarlijkse 

afname van 2%. De komende aanbesteding kan 

vervolgens in 2020 een sprongsgewijze forse reductie 
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opleveren. Voor de langere termijn (2030) wordt 

ernaar gestreefd om de CO2-uitstoot terug te brengen 

naar zero-emmissie. De fasering daarnaartoe 

onderdeel uitmaken van de aanbesteding en hangt 

mede samen met voldoende beschikbaarheid van 

oplaadinfrastructuur. 

 

2.2 Uitgangspunten en 
programmabegroting bij ongewijzigd 
beleid 
 

De begroting wordt opgesteld conform de principes 

van voorzichtig begroten. Voor het begrotingsjaar 

wordt de indexering van de lasten van de concessies 

(LBI) op 3% gesteld; de tarievenindex (LTI) die geldt 

voor de meeste vervoerbewijzen is eveneens op 3% 

gesteld en de bijdragen van de partners voor de 

exploitatie OV is voor 2017 het gewogen gemiddelde 

van de landelijke bijdrage indices over de jaren 2011 

tot en met 2015 en bedraagt op begrotingsbasis 

2,148%. Zodra de gerealiseerde LBI over 2015 bekend 

is in het najaar van 2016, kan de index voor de 

bijdrage van de partners definitief bepaald worden. 

De lasten, anders dan die van beheer, zijn geïndexeerd 

met 1%. 

 

Bij ongewijzigd beleid ontstaat het volgende beeld van 

de begroting 2017.  

 

Product Lasten 

Klant-reiziger 1.210.000 

Ontwikkeling 482.000 

Beheer 109.428.000 

Informatie en analyse 154.000 

Special projects 456.000 

Bedrijfsvoering 2.200.000 

Financiering 0 

Totaal lasten 113.930.000 

 

Product Baten 

Ontwikkeling 0 

Beheer 54.573.000 

Special projects 386.000 

Bedrijfsvoering 868.000 

Financiering 62.797.000 

Totaal baten 118.624.000 

    

Totaal baten - lasten 4.694.000 

 

Bij ongewijzigd beleid ontstaat een voordelig saldo van 

€ 4.694.000 

 

 

2.3 Begrotingsmutaties en opbouw 
weerstandvermogen 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat er bij 

ongewijzigd beleid een voordelig saldo ontstaat van  

€ 4.694.000.  

 

In de kaderbrief 2017 is voorgesteld 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; 

- De doorgroei op het netwerk van Qliners en Q-links 

kan worden gefaciliteerd (zie boven, plm. € 1 miljoen); 

- er tevens 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, plm. € 0,5 miljoen). 

 

Het weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 

2015 € 7.864.000, ruim boven de minimaal vereiste 

waarde van € 4,1 miljoen. 

 

 

2.4 Programmabegroting na verwerking 
voorstellen en dekking 
 

Na verwerking van de in de vorige paragraaf 

beschreven mutaties in de programmabegroting 2017 

ontstaat het volgende beeld, waarbij sprake is van 

begrotingsevenwicht. 

 

Product Lasten 

Klant-reiziger 1.210.000 

Ontwikkeling 482.000 

Beheer 111.917.000 

Informatie en analyse 154.000 

Special projects 456.000 

Bedrijfsvoering 2.200.000 

Financiering 0 

Totaal lasten 116.419.000 
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Lasten Begroting 

2015

Realisatie 

2015

Begroting 

2016

Prognose 

2016             

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Klant reiziger 1.008.000 936.000 1.199.000 1.198.000 1.210.000 1.223.000 1.235.000 1.247.000

Ontwikkeling 472.000 310.000 477.000 477.000 482.000 487.000 491.000 496.000

Beheer 109.491.000 104.861.000 107.892.000 107.280.000 111.917.000 114.194.000 118.324.000 122.906.000

Informatie en analyse 151.000 139.000 152.000 152.000 154.000 155.000 157.000 158.000

Special projects 358.000 361.000 375.000 445.000 456.000 398.000 410.000 422.000

Bedrijfsvoering 2.144.000 2.045.000 2.178.000 2.178.000 2.200.000 2.222.000 2.244.000 2.266.000

Financiering 14.000 16.000 762.000 5.178.000 2.205.000 43.000 -1.478.000 -3.379.000

Totaal lasten 113.638.000 108.668.000 113.035.000 116.909.000 118.624.000 118.721.000 121.384.000 124.118.000

 

Baten Begroting 

2015

Realisatie 

2015

Begroting 

2016

Prognose 

2016             

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Beheer 52.406.000 51.837.000 51.880.000 54.147.000 54.573.000 55.911.000 57.322.000 58.778.000

Special projects 358.000 379.000 375.000 375.000 386.000 398.000 410.000 422.000

Bedrijfsvoering 782.000 787.000 782.000 860.000 868.000 807.000 815.000 823.000

Financiering 60.092.000 60.347.000 59.998.000 61.527.000 62.797.000 61.605.000 62.837.000 64.094.000

Totaal baten 113.638.000 113.350.000 113.035.000 116.909.000 118.624.000 118.721.000 121.384.000 124.118.000

Product Baten 

Ontwikkeling 0 

Beheer 54.573.000 

Special projects 386.000 

Bedrijfsvoering 868.000 

Financiering 62.797.000 

Totaal baten 118.624.000 

    

Totaal baten - lasten 2.205.000 

 

 

 

 

2.5 Programmabegroting in 
meerjarenperspectief 
 

In meerjarenperspectief ontstaat het volgende beeld, 

waarbij voor 2015 de jaarrekeningcijfers zijn 

opgenomen en voor 2016 de begrotingscijfers en de 

prognosecijfers van maart 2016. Voor 2017 is de  

programmabegroting vermeld na verwerking van de 

mutaties. Het meerjarenperspectief bevat bedragen 

op het begrote prijspeil van het desbetreffende jaar.   

 

  

Toelichting baten en lasten:  

Voor het jaar 2016 zien we in de prognose, dat deze 

sterk verbeterd is ten opzichte van de begroting. Dit 

heeft meerdere oorzaken. De indexeringsafspraken 

met de partners betekenen hogere baten dan in de 

begroting was aangenomen (aanname was: 0%). 

Verder hebben de reizigersopbrengsten zich gunstiger 

ontwikkeld dan begroot en stijgen de lasten minder 

sterk dan was begroot door lagere indices dan 

begroot. Dit alles werkt in het prognosemodel door in 

2017 en volgende jaren. 

 

In 2017 is sprake van een positief exploitatiesaldo van 

€ 2.205.000. Hierin is het maatregelenpakket van € 2,5 

miljoen structureel reeds verwerkt. Tevens zijn de 

voordelen in het kader van de verlengingsafspraken 

van de GD concessie structureel verwerkt. 

 

Als we verder vooruitkijken naar de jaren 2018 tot en 

met 2020 dan is sprake van dalende exploitatiesaldi. In 

2019 en 2020 zijn deze voor het eerst negatief. In 

hoofdstuk 3.9 wordt nader ingegaan op de effecten 

hiervan op de weerstandscapaciteit.

 



 

22  Ontwerpbegroting 2017 

 

 

 

 



 

Ontwerpbegroting 2017  23 

 

3  Productenraming 

In dit hoofdstuk komen de producten Klant-reiziger, Ontwikkeling, Beheer, Informatie en 

analyse, Special projects en Financiering aan de orde. Belicht worden de (meerjaren)doelen en 

de begrote baten en lasten per product. 
 

 

3.1 Productenraming: klant-reiziger 
 

Klant – reiziger omvat: 

 marketing, communicatie en sales 

 tarieven en vervoerbewijzen 

 reizigersinspraak 

 consumentenplatform 

 

Meerjarendoelstellingen 

 
Marketing, communicatie en sales 

Het door middel van marketing- en communicatieactiviteiten bijdragen aan het realiseren van de volgende 

(minimale) doelstellingen van het OV-bureau:  

 

 

2017 2018 2019 2020 

Reizigerskilometersgroei 2% 2% 1% 1% 

Klanttevredenheid 7,5 7,5 7,5 7,5 

Gebiedsdekking tussen 7.00 uur en 24.00 uur 100% PV PV PV 

Kostendekkingsgraad 50% 51% 52% 52% 

CO2 reductie per reizigerskilometer 2% 2% 2% 20% 

 

Doelen 2017 

Marketing, communicatie en sales 

 Analyse van klanttevredenheidscijfers 2016 en inzichten vertalen in beleid. 

 Voldoende inzicht in klantervaringen (klachtenanalyses en Digitaal Reizigerspanel). 

 Gerichte campagnes op sterke en nieuwe producten, HOV-lijnen in het bijzonder. 

 Forenzen verleiden gebruik te maken van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 Gebiedsgerichte aanpak van bedrijven in aanloop naar de aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen en stations 

Groningen en Assen; o.a. samenwerking met Groningen Bereikbaar. 

 Bestaande reizigers binden met loyaliteitsprogramma en aanbiedingen. 

 Activiteiten op het gebied van klantbeleving (bijvoorbeeld Bus Sessions tijdens Eurosonic/Noorderslag). 

 Prijsacties met specifieke doelgroepen (ouderen) en diverse producten (Q-link, Qliner, GD-net). 

 Via gemeenten doelgroepenbenadering en promotie gebruik OV-chipkaart door ouderen. 

 Promotie Dal-Dagkaart en kortingsproduct 40/4 en toename (sociaal-recreatief) gebruik in de daluren. 

 Informeren (bestaande) reizigers over tarieven en dienstregeling 2017 en 2018. 

 Informeren inwoners over mogelijkheden OV (tarieven, dienstregeling, kaartmateriaal). 
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Klant - reiziger Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Marketing en communicatie 1.151.000 1.151.000 1.162.000 1.175.000 1.186.000 1.198.000

Klant - reiziger overig 48.000 47.000 48.000 48.000 49.000 49.000

Totaal lasten 1.199.000 1.198.000 1.210.000 1.223.000 1.235.000 1.247.000

Baten

Klant - reiziger 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.199.000 -1.198.000 -1.210.000 -1.223.000 -1.235.000 -1.247.000

 Inzet online marketing en aansluitend interactie en dialoog via social media. 

 Extra inzet bussen bij evenementenvervoer om nieuwe reizigers een positieve buservaring te geven. 

 Promotieactiviteiten via social media (groot bereik, lage kosten). 

 Zorg dragen voor goede klantinformatie voor aangeboden productassortiment. 

 Doorontwikkeling ‘vanzelfsprekende’ reisinfo en (al dan niet digitaal) kaartmateriaal. 

Tarieven en vervoerbewijzen 

 We streven naar tarieven die in verhouding staan tot de kosten voor alternatieve vormen van vervoer, de 

marketingdoelstellingen ondersteunen en een goede beschikbaarheid van vervoerbewijzen.  

 Laagdrempelig tariefsysteem: bij voorkeur reizen met OV chipkaart, wagenverkoop als oplossing voor de 

incidentele reiziger c.q. de reiziger die niet over saldo beschikt. Voor dit gemak zal een toeslag betaald worden in de 

vorm van een tarief dat hoger ligt dan het saldotarief met de OV chipkaart.  

 Voor 2017 kiezen wij overall gezien voor ‘opbrengst neutrale’ tarieven. Dit kan betekenen dat de LTI-index wordt 

gevolgd. De komende maanden zal echter ook worden verkend of deze ‘overall-opbrengstneutraliteit’ anders kan 

worden ingevuld. Daarbij zijn ook scenario’s in beeld waarbij het kilometertarief bij ‘op-saldo’ reizen wordt verlaagd 

en het eurokaartje na vier jaar tariefrust in prijs omhoog gaat. Dergelijke scenario’s sluiten wellicht beter aan bij de 

daling van de variabele autokosten (benzineprijzen) en de wens om contant geld op de bus zo veel mogelijk terug te 

brengen. 

 Het gebruik van het product 40/4 (40% korting in daluren tegen €4 per maand) op de OV-chipkaart zal ook in 2017 

verder worden gestimuleerd. 

 In het kader van ‘Groningen Bereikbaar’ zal in overleg met deze organisatie in 2017 een ‘weekprobeerkaart HOV’ 

beschikbaar komen, specifiek voor werknemers die gewoontegetrouw in de spits met de auto naar Groningen 

komen.  

 Verdere tariefintegratie met spoor en omliggende concessies wordt bevorderd waar het kan. 

Reizigersinspraak 
Signalen, afkomstig uit het Digitaal Reizigerspanel, (marketing)onderzoek, klachten en suggesties via vervoerders, 

Consumentenplatforms en landelijke OV Klantenbarometer (CROW/KpVV) vertalen naar acties voor marketing en 

communicatie en andere clusters binnen het OV-bureau, vanuit het perspectief van klantbeleving en 

klanttevredenheid. 

Consumentenplatform 
Het OV-bureau zorgt ervoor dat Consumentenplatforms tijdig worden betrokken bij advisering en neemt deel als 

contactpersoon bij de bijeenkomsten van de platforms. Het OV-bureau zal de Consumentenplatforms ondersteuning 

bieden voor doorgaande professionalisering. Ook in 2017 zal worden gewerkt met thematische werkgroepjes als 

voorbereiding op grotere thema’s. 
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3.2 Productenraming: ontwikkeling 
 

 

Ontwikkeling omvat: 

 ontwikkeling OV lange termijn 

 ontwerp dienstregeling en OV-product 

 ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en haltebeleid 

 reizigersinformatie 

 

Meerjarendoelstellingen 

 

Het door middel van het ontwikkelen van OV-producten bijdragen aan het (minimaal) realiseren van de volgende 

doelstellingen van het OV-bureau:   

 

 

2017 2018 2019 2020 

Reizigerskilometersgroei 2% 2% 1% 1% 

Klanttevredenheid  7,5 7,5 7,5 7,5 

Gebiedsdekking tussen 7.00 uur en 24.00 uur 100% PV PV PV 

Kostendekkingsgraad 50% 51% 52% 52% 

CO2 reductie per reizigerskilometer 2% 2% 2% 20% 

 

Het OV-bureau draagt bij aan en stuurt 

samenhangend openbaar vervoerbeleid in de 

provincies Groningen en Drenthe. Dit beleid is gericht 

op verbetering van de bereikbaarheid van de steden 

en ontsluiting van het platteland. Het OV-beleid sluit 

aan op ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening, en 

komt tegemoet aan klantwensen als goede 

dynamische reisinformatie, toegankelijke haltes en 

veilige bussen en milieueisen bijvoorbeeld op het 

gebied van uitstoot fijnstof en roet en duurzaamheid. 

 

Op basis van het openbaar vervoer beleid in 

Groningen en Drenthe werkt het OV-bureau aan het 

verder ontwikkelen en verbeteren van de openbaar 

vervoerdiensten en dienstregeling.  

 

Om de kwaliteit (snelheid en betrouwbaarheid) van 

openbaar vervoer te verbeteren en de exploitatie te 

optimaliseren werkt het OV-bureau samen met 

wegbeheerders aan voor reizigers optimale OV-

infrastructuur.  

 

Verder wordt bijgedragen aan het door ontwikkelen 

van de diverse vormen van reizigersinformatie. 

 

Doelen 2017 

Ontwikkeling OV lange termijn 

Optimale randvoorwaarden (helpen) creëren voor goed en efficiënt OV systeem met een hoog gebruik en tevreden 

reizigers. 

 Verbinding leggen tussen investeringen in infrastructuur en exploitatie OV (versnelling en betrouwbaarheid OV) 

(Stationsweg Groningen, tunnel stationsgebied Groningen, busstation Groningen zuidzijde). 

 Bijdragen aan structuurvisies (o.a. POP Groningen, omgevingsvisie Drenthe). 

 Bijdragen aan (strategische) afstemming grote projecten, zoals Zuidelijke Ringweg, Florijnas Assen  

 Bijdragen aan het formuleren en vastleggen van de aanbestedingsopzet: o.a. wagenpark vervoerders en 

strategische infrastructuur, invulling verschillende vormen van vervoer. 

 Zo groot mogelijke duurzaamheid binnen de beschikbare middelen: onderzoek naar elektrisch rijden op Q-link, pilot 

2 elektrische bussen in de stad Groningen en 2 waterstofbussen in het streekvervoer. 60 euro-5 bussen vervangen 
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Ontwikkeling Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Ontwikkelbudget 153.000 153.000 155.000 156.000 158.000 159.000

Reizigersinformatie en haltebeleid 324.000 324.000 327.000 331.000 333.000 337.000

Totaal lasten 477.000 477.000 482.000 487.000 491.000 496.000

Baten

Ontwikkeling 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo -477.000 -477.000 -482.000 -487.000 -491.000 -496.000

door euro-6 bussen. 

 Ontwikkeling nieuwe betaalsystemen aansluitend bij de landelijke ontwikkeling van contactloos betalen met 

bankpassen en met be-in be-out techniek d.m.v. apps.  

Ontwerp dienstregeling en OV-product 

 Invoeren van dienstregeling 2017 overeenkomstig de in november 2015 vastgestelde projectplan dienstregeling 

2017 DB OV-bureau met een extra bruto beschikbaar budget van 2,5 miljoen euro voor faciliteren extra vraag naar 

vervoer door invoering gratis OV MBO 18-, doorontwikkeling HOV (Qliner en Q-link) en werkzaamheden Groningen 

en Assen. Introductie Q-link lijn 6 (Lila), vergroting capaciteit en P+R product (P+R Reitdiep en P+R Meerstad). 

 Ontwikkeling van de dienstregeling 2018 overeenkomstig de in november 2016 voor te leggen projectplan 

dienstregeling 2018 in het DB OV-bureau. Bij de ontwikkeling van de dienstregeling 2018 zal rekening gehouden 

worden met de eventuele extra groei als gevolg van de intensivering in 2017. Verder wordt bij de dienstregeling 

2018 rekening gehouden met de beëindiging van de KLOV concessie en de overgang van een deel daarvan naar de 

GD concessie en haalbare aansluitingen. 

 Samen met Groningen Bereikbaar en Assen Bereikbaar bereikbaarheidsarrangementen voor de periode van 

werkzaamheden maken, waarbij aangesloten wordt op bestaand OV en waar nodig nieuw vervoer  

 Invoeren van de 2e fase HOV-visie Groningen door Q-link 1 te laten rijden tussen Zuidhorn – Zernike – UMCG en 

Station Europapark en Q-link 5 te laten rijden van Annen via P+R Haren - Grote Markt – UMCG naar P+R Meerstad 

en Harkstede. 

 Versnellen van Siddeburen-Groningen en Ter-Apel Groningen. 

 Onderzoeken of de groei op de lijn 309 (Assen – Groningen) en op de lijn 312 (Stadskanaal - Gieten – Groningen) op 

doordeweekse dagen kunnen stimuleren door ook een weekend dienstregeling in te voeren. 

 Meedenken in de ontwikkeling en implementatie van ‘publiek vervoer’ en zorgen voor een goede aansluiting tussen 

OV en ‘publiek vervoer’ op de ketenknooppunten. 

Ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en haltebeleid 

Voor reizigers optimale OV-infra (laten) realiseren. 

 Intensieve samenwerking met gemeenten en andere wegbeheerders, gericht op verbetering van OV-infrastructuur, 

zoals busstation Groningen, busbanen; in gebruik name HOV Roden en Leek. 

 Optimaliseren van bestaande voorzieningen/infra op knooppunten op het gebied van bijv. fietsenstallingen, 

reizigersinformatie, implementatie van ketenknooppunten. 

 Het verder vervoerder onafhankelijk maken van strategische OV-infrastructuur, inclusief voor meer duurzaam 

vervoer benodigde energie infrastructuur. 

Reizigersinformatie 

Iedereen weet altijd en overal of, waar en wanneer openbaar vervoer voor hem of haar beschikbaar is. 

 Het geven van aansluitinformatie in de keten (bus-bus, bus-trein) voor reizigers in de bus via o.a. TFT-schermen in 

de bus. 

 Dynamische informatie (DRIS) beschikbaar stellen via Nationale Databank OV (NDOV) en verbeteren.  

 Halte-informatie (toegankelijkheid e.d.) digitaal beschikbaar maken en koppelen aan (actueel) reisadvies (i.s.m. 

Ministerie). 
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3.3 Productenraming: beheer 
 

Beheer omvat: 

 voorbereiding aanbestedingen  

 beheer concessies 

 beheer betaalsystemen 

 beheer sociale veiligheid 

 beheer reizigersinformatie 

 beheer financiën dienstregeling en dienstregelingprocessen 

 

Meerjarendoelstellingen 

 

Het door middel van het beheren van OV-producten bijdragen aan het (minimaal) realiseren van de volgende 

doelstellingen van het OV-bureau:  

 

 

2017 2018 2019 2020 

Reizigerskilometersgroei 2% 2% 1% 1% 

Klanttevredenheid 7,5 7,5 7,5 7,5 

Gebiedsdekking tussen 7.00 uur en 24.00 uur 100% PV PV PV 

Kostendekkingsgraad 50% 51% 52% 52% 

CO2 reductie per reizigerskilometer 2% 2% 2% 20% 

 

Doelen 2017 

Voorbereiding aanbestedingen 

In december 2015 heeft de rechter het bezwaar van FMN tegen het besluit om de GD-concessie met twee jaar te 

verlengen tot eind 2019, ongegrond verklaart. Met deze uitspraak is tevens het ‘Plan B’ – de voorbereiding van de 

aanbesteding in het geval de rechter FMN in het gelijk zou stellen – ‘on hold’ gezet en is er een nieuwe planning voor 

de aanbesteding van de GD-concessie gemaakt.  

 

Planning aanbesteding GD-concessie 

In het najaar van 2016 zal een actualisatie van strategische uitgangspunten plaats vinden waarbij alle stakeholders 

zullen worden betrokken. Dit zal leiden tot een geactualiseerde Nota van Uitgangspunten die in het voorjaar van 2017 

gereed moet waarna besluitvorming zal plaats vinden. Vervolgens zal het Ontwerpprogramma van Eisen worden 

opgesteld in het najaar van 2017. Het jaar 2018 staat dan in het teken van de aanbesteding, de beoordeling en 

uiteindelijk de gunning (uiterlijk juli 2018) waarna ruimte is gereserveerd voor eventueel bezwaar en beroep. Begin 

2019 zal de gunning van de GD-concessie dan onherroepelijk zijn waarna de implementatie van de nieuwe concessie 

van start kan gaan. Vanaf half december 2019 zal de nieuwe vervoerder dan uitvoering geven aan het openbaar 

vervoer in Groningen en Drenthe. 

 

Beëindiging / overdracht van vraaggestuurd openbaar vervoer 

Het OV-bureau zal in beginsel vanaf 2018 het opdrachtgeverschap van de huidige vraaggestuurde OV-diensten 

(regiotaxi, lijnbelbussen etc.) 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. Ook de 

facilitaire begeleiding van buurtbusverenigingen zoals die nu nog bij het OV-bureau ligt gaat onderdeel uitmaken van 

Publiek Vervoer. De structurele bijdrage vanuit het OV-bureau aan Publiek Vervoer zal naar verwachting €3 miljoen 

bedragen Dit bedrag moet nog definitief berekend worden, komt overeen met het pakket waarvan het OV-bureau tot 

eind 2017 nog zelf opdrachtgever is, waarbij uitgangspunt is een budgettair neutrale overdracht. 
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Doelen: 

 Actualisatie van de strategische uitgangspunten voor de aanbesteding van de GD-concessie per eind 2019.  

 Voorbereiding van de overdracht van vraaggestuurd vervoer naar Publiek Vervoer. 
Beheer concessies 

 Door structureel, systematisch en proactief de uitvoeringskwaliteit te monitoren en de resultaten daarvan te 

beheren, wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een klanttevredenheid van minimaal een 7,5. 

 Toezicht op soepele implementatie dienstregelingen 2017 en 2018. 

 Opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse kwaliteitsplan (in samenspraak met de vervoerder(s)) en de beheeragenda 

(kwaliteitsbehoud) waarin ten minste de volgende onderwerpen zijn opgenomen: 

 onzekerheidsreductie bij reizigers, in het bijzonder te vroeg vertrekken en aansluitgarantie; 

 houding en gedrag van chauffeurs, waaronder specifiek de dienstverlening van chauffeurs m.b.t. 

toegankelijkheid van het OV; 

 uitvoeringskwaliteit en informatie rond de dienstregelingsovergang. 

 Monitoring concessieconforme inzet voertuigen. 

 Begeleiden goede implementatie nieuwe euro-6-bussen Qbuzz. 

 Begeleiden van rijstijl-ontwikkeling door concessiehouders. 

 Beheer kleinschalige concessies: 

 stevige bewaking van de uitvoeringskwaliteit in het laatste jaar van de concessie;  

 ontwikkelingen binnen het kleinschalig vervoer beheersbaar houden (o.a. ontwikkeling vrijwilligersvervoer); 

 voorbereiden van een nette overdracht van vraaggestuurd openbaar vervoer naar Publiek Vervoer. 

 Beheer van de versterkingsinzet: 

 op kwaliteit conform de besteksvoorwaarden; 

 op capaciteit (inzet conform de vervoersvraag); 

 op beschikbaar versterkingsbudget. 

Beheer betaalsystemen 

OV-chipkaartsysteem 

 Het huidige OV-chipkaartsysteem is stabiel en laat al enkele jaren geen grote fouten meer zien. Doel is het bewaken 

van de stabiliteit van het systeem. 

 Daar waar nog (kleine) onregelmatigheden voorkomen zijn klantvriendelijke en effectieve processen noodzakelijk 

zodat reizigers zo weinig mogelijk hinder van deze onregelmatigheden ondervinden.  

Distributie 

 Het binnen de vastgestelde (financiële) kaders in stand houden van het distributienetwerk. 
Beheer sociale Veiligheid 

 Uitvoering geven aan het in 2014 geactualiseerde Sociaal Veiligheidsplan 2015 – 2020. 

 Het behouden van het door reizigers gegevens rapportcijfer van 8,0 (2015) voor het gevoel van veiligheid. 

 Het percentage zwart- en grijsrijden behouden op maximaal 1% (effectieve controle op en preventie van zwart- en 

grijsrijden). 
Beheer reizigersinformatie 

DRIS 

 Proactief beheer van de kwaliteit van de dynamische reizigersinformatie zodat onzekerheid over reistijden zo veel 

mogelijk gereduceerd kunnen worden bij reizigers. Zowel bij de halte als (vlak) voor vertrek via reisplanners, apps, 

websites en DRIS-panelen. 

 Beheren van de kwaliteit van actuele reisinformatie door: 

 voortdurende controles van kwaliteitsindicatoren en rapportages; 

 door het OV-bureau uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken. 

Doel is om alle partijen in de keten van dynamische reisinformatie hun contractafspraken goed te laten naleven, 

incidenten snel en goed op te lossen en dat een ieder zijn aandeel levert aan kwalitatief hoogwaardige 

reisinformatie. 
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Beheer Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Beheer algemeen en audits 246.000 246.000 158.000 158.000 158.000 158.000

Concessiemanagement GD 93.537.000 93.356.000 96.380.000 99.317.000 102.972.000 106.015.000

Concessiemanagement HOV 4.011.000 4.139.000 4.237.000 4.375.000 4.575.000 4.712.000

Concessiemanagement Q liner 315 429.000 424.000 437.000 450.000 463.000 477.000

Concessiemanagement KLOV 9.096.000 7.633.000 7.702.000 7.870.000 8.110.000 8.352.000

OV-chipkaart additionele kosten 1.440.000 1.440.000 1.454.000 1.469.000 1.484.000 1.498.000

Sociale veiligheid 667.000 667.000 674.000 680.000 687.000 694.000

Maatregelen dienstregeling 2016 -1.034.000 0 0 0 0 0

Verplaatsing busstalling naar Peizerweg -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Extra dru's Qliner en Qlink vanaf 2017 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Maatregelen Groningen Bereikbaar en Minder Hinder 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000

Verlengingsafspraken 0 -125.000 -125.000 -1.125.000 -1.125.000 0

Totaal lasten 107.892.000 107.280.000 111.917.000 114.194.000 118.324.000 122.906.000

Baten

Concessiemanagement GD 48.355.000 50.581.000 50.920.000 52.169.000 53.486.000 54.845.000

Concessiemanagement HOV 2.090.000 2.183.000 2.241.000 2.296.000 2.354.000 2.414.000

Concessiemanagement KLOV 1.238.000 1.358.000 1.387.000 1.421.000 1.457.000 1.494.000

Sociale veiligheid 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Opbrengstmaatregelen 2015 GD concessie 172.000 0 0 0 0 0

Totaal baten 51.880.000 54.147.000 54.573.000 55.911.000 57.322.000 58.778.000

Saldo -56.012.000 -53.133.000 -57.344.000 -58.283.000 -61.002.000 -64.128.000

NDOV 

 Kwaliteit van de te leveren data dient in 2017 te worden gehandhaafd op het vereiste niveau van minimaal 98% van 

de haltepassages (conform bestek). 

 Monitoring van het landelijke NDOV-beheer en voorkomende werkzaamheden om de dynamische reisinformatie 

kwalitatief hoogwaardig te laten aansluiten bij de behoeften van de reiziger. 

 Het verder toepassen van de mogelijkheden die actuele reisinformatie biedt waarbij voor 2017 de prioriteit ligt bij 

actuele informatie bij verstoringen van de dienstregeling (omleidingen, uitval, onvoorziene verstoringen). 

 

(Het beheer van statische reisinformatie en de informatie op de TFT-schermen in de bus vallen onder het reguliere 

beheer.) 

Beheer financiën dienstregeling en dienstregelingsprocessen 

Financiële stabiliteit door: 

 Financieel beheer dienstverlening 2017; 

 Scherp toezicht op meer- en minderwerk en daarbij behorende kosten; 

 Het binnen vastgestelde financiële kaders realiseren van een kwalitatief hoogwaardige dienstregeling 2018 die 

maximaal tegemoet komt aan de vraag van de reiziger; 

 Een gedegen afrekening van de dienstregeling 2016. 

 Voorbereiden van de afrekening van de KLOV-concessies bij beëindiging concessies per eind 2017 waarbij: 

 de overdracht van een aantal kleinschalige vaste lijnen naar de GD-concessie bij beëindiging van de KLOV-

concessies (financieel) moet worden geregeld 

 de overdracht van vraaggestuurd vervoer naar Publiek Vervoer (ook financieel) dient te worden georganiseerd. 

 

 

Toelichting baten en lasten 

In de bovenstaande tabel zien we dat de jaarlijkse 

lasten van de concessies met 3% stijgen, conform de 

begrotingsaannames. De baten van de concessies 

bestaan uit de reizigersopbrengsten. Deze zijn in 

omvang iets meer dan de helft van de lasten en stijgen 

jaarlijks eveneens met 3%. Deze twee ontwikkelingen 

samen zorgen oplopende nettolasten voor het 

product beheer in de jaren 2017 tot en met 2020. 

 

Het OV-bureau zal in beginsel vanaf 2018 het 

opdrachtgeverschap van de huidige vraaggestuurde 

OV-diensten (regiotaxi, lijnbelbussen etc.) beëindigen. 

Deze vormen van collectief vervoer gaan onderdeel 
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uitmaken van het contract ‘Publiek Vervoer’ dat 

momenteel bij de gezamenlijke gemeenten in het 

gebied in ontwikkeling is. Ook de facilitaire 

begeleiding van buurtbusverenigingen zoals die nu 

nog bij het OV-bureau ligt gaat onderdeel uitmaken 

van Publiek Vervoer. De structurele bijdrage vanuit 

het OV-bureau aan Publiek Vervoer zal naar 

verwachting €3 miljoen bedragen Dit bedrag moet 

nog definitief berekend worden, komt overeen met 

het pakket waarvan het OV-bureau tot eind 2017 nog 

zelf opdrachtgever is, uitgangspunt is een budgettair 

neutrale overdracht. 

 

 

3.4 Productenraming: informatie en analyse 
 

Informatie en analyse omvat: 

 bronbeleid  

 rapportages 

 financiële informatievoorziening, advisering en ondersteuning  

 coördinatie onderzoeken 

 analyse en publicaties 

 kwaliteitszorg en coördinatie klachtafhandeling 

 

Het product informatie en analyse draagt indirect bij aan de realisatie van de doelstellingen van het OV-bureau door 

het ondersteunen van de producten Klant reiziger, Ontwikkeling, Beheer en Financiën. Dit gebeurt door het op actieve 

wijze voorzien van informatie, analyses beschikbaar de stellen en het faciliteren van processen. 

 

In landelijk verband wordt gewerkt aan het openstellen en verbeteren van vervoersdata via landelijke loketten. 

 

Doelen 2017 

Bronbeleid 

 Bewaken inkomende informatiestromen en –bronnen van vervoerders en landelijke databronnen. 

 Benutten en waarborgen van de kwaliteit van de informatiestromen m.b.v. protocollen. 

 Ontwikkelen en benutten van nieuwe informatiebronnen m.b.t. factoren die van invloed zijn op de mobiliteit  

Rapportages 

 Opstellen van rapportages ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid, zoals managementrapportages. 

Financiële informatievoorziening, advisering en ondersteuning 

 Het verstrekken van adviezen t.b.v. de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. 

 Beheer van de subsidieverlening en vaststelling m.b.t. de concessies. 

 Bieden van ondersteuning bij de beheeragenda’s voor de concessies GD, HOV en KLOV. 

 Managementrapportages voor gemeenten en vervoerders; verzamelen en analyseren van gegevens. 

Coördinatie onderzoeken 

 Coördineren van onderzoeken die worden uitgevoerd t.b.v. beheer, ontwikkeling en marketing en communicatie.  

 Beheren van het Digitaal Reizigers Panel. 

Analyse en publicatie 

 Het uitvoeren van analyses t.b.v. het beleid. 

 Het verzorgen van publicaties, met name via het web. 

 Beschikbaar stellen van (open) data, binnen de juridische en technische mogelijkheden, zoals OV-chipkaart data-

analyse, OV-klantenbarometer, Trendmonitor en Analyse systeem stiptheid en ketenverplaatsing. 

Kwaliteitszorg en coördinatie klachtafhandeling 

 Coördineren van de klachtenafhandeling, zowel intern (OV-bureau) als bij de vervoerders. 

 Het verwerken van klachten tot stuurinformatie en (management)rapportages die zijn ingediend bij de vervoerders. 
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Informatie en analyse Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Informatie en analyse 152.000 152.000 154.000 155.000 157.000 158.000

Totaal lasten 152.000 152.000 154.000 155.000 157.000 158.000

Baten

Informatie en analyse 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo -152.000 -152.000 -154.000 -155.000 -157.000 -158.000

 

 

 

3.5 Productenraming: special projects 
 

Special projects omvat: 

 evenementen en nachtvervoer 

 projecten voor derden 

 

Evenementen en nachtvervoer 

Voor bezoekers van grotere evenementen inzetten van extra openbaar vervoer. Door cofinanciering vanuit 

organisator en/of gemeenten of hanteren van hoge tarieven is evenementen en nachtvervoer en ander bijzonder 

vervoer in beginsel voor het OV-bureau volledig kostendekkend.  

 

Voor bezoekers van horeca, bioscopen, schouwburgen, e.d. waar mogelijk bieden van openbaar vervoer aanvullend 

op het reguliere aanbod gedurende bepaalde nachten, op basis van het principe van kostendekkendheid of door het 

aanpassen van tarieven, evt. met cofinanciering van gemeenten en horeca. Het aanbod van nachtvervoer wordt in 

nauw overleg met de gemeente(n) bepaald. 

 

Projecten voor derden 

De condities waaronder we projecten voor derden willen verrichten: 

 kostendekkend in overeenstemming met het belang voor het OV-bureau; 

 niet in de markt concurrerende activiteiten; 

 voor het OV-bureau in de zin van kennis en knowhow een meerwaarde en ook een relationele meerwaarde in 

relatie tot de doelstellingen van het OV-bureau. 

 

Doelen 2017 

Evenementen- en nachtvervoer 
Evenementenvervoer en nachtbussen worden in principe kostendekkend ingezet waarbij organisaties en/of 

gemeenten in enkele gevallen een financiële bijdrage leveren om deze kostendekkend te kunnen bereiken: 

 zoals vervoer voor jaarlijks terugkerende ‘evenementen’, bijv. TT Assen, Truckstar, Gamma Racing Day, WK 

Superbikes, C’est La Vie Emmen, Zuidlaardermarkt, Open Dagen RUG, Bloemenjaarmarkt, Koningsnacht en het 

Bevrijdingsfestival. Daarnaast wordt evenementenvervoer geregeld voor eenmalige grote evenementen, zoals in 

het verleden de bekerwinst van FC Groningen (2015) en WK Wielrennen te Emmen (2015); 

 de TT Assen zal in 2017 evenals in 2016 extra aandacht vragen vanwege de verplaatsing van het evenement naar de 

zondag en de bouwwerkzaamheden station Assen; 

 bij enkele grote evenementen waar extra vervoer gewenst is, maar dit niet kostendekkend is te realiseren wordt 

vanuit het budget marketing & communicatie geld beschikbaar gesteld om het extra vervoer te regelen. Dit om er 

voor zorg te dragen dat (nieuwe) reizigers een positieve reiservaring opdoen waarmee de kans groter is dat deze 

reizigers vaker van de bus gebruik zullen gaan maken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. meer Qliners op Koningsdag en 

extra bussen tijdens Noorderzon; 

 het nachtbusnetwerk zal op basis van vraag vanuit organisaties (gemeenten e.d.) en reizigers waar mogelijk worden 
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Special projects Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Evenementen- en nachtvervoer 375.000 375.000 386.000 398.000 410.000 422.000

Publiek vervoer 0 80.000 70.000 0 0 0

Totaal lasten 375.000 455.000 456.000 398.000 410.000 422.000

Baten

Evenementen- en nachtvervoer 375.000 375.000 386.000 398.000 410.000 422.000

Totaal baten 375.000 375.000 386.000 398.000 410.000 422.000

Saldo 0 -80.000 -70.000 0 0 0

uitgebreid en waar noodzakelijk worden versoberd indien het aantal reizigers voor een kostendekking niet 

voldoende is en gemeenten en/of horeca geen financiële bijdrage willen/kunnen leveren. 

Projecten voor derden 

De huidige vraag gestuurde OV-diensten (regiotaxi, lijnbelbussen etc.) gaan onderdeel uitmaken van het contract 

‘Publiek Vervoer’ dat momenteel bij de gezamenlijke gemeenten in het gebied in ontwikkeling is. Ook de facilitaire 

begeleiding van buurtbusverenigingen zoals die nu nog bij het OV-bureau ligt gaat onderdeel uitmaken van Publiek 

Vervoer. Het OV-bureau levert een bijdrage aan de voorbereiding van dit project van de gemeenten in Groningen en 

Drenthe. De bijdrage van het OV-bureau aan dit project krijgt vorm door het leveren van personele inzet en 

ondersteunde faciliteiten, zoals huisvesting, automatisering en administratie.  

 

 

Toelichting baten en lasten 

In 2016 en 2017 zijn er lasten voor publiek vervoer. 

Deze bestaan met name uit personele inzet van 

medewerkers van het OV-bureau op het project. 

Omdat het daarbij gaat om doorbelasting van kosten 

van het OV-bureau zijn de hieraan gerelateerde baten 

voor het OV-bureau opgenomen onder het product 

bedrijfsvoering. 

 

 

3.6 Productenraming: bedrijfsvoering 
 

Bedrijfsvoering omvat: 

 organisatieontwikkeling 

 automatisering 

 huisvesting 

 

Het algemene doel van de bedrijfsvoering is om op slagvaardige, kwalitatief hoogwaardige, klantvriendelijke en 

flexibele wijze de primaire taakstelling van het OV-bureau (het realiseren, in stand houden en verbeteren van het 

openbaar vervoer) mogelijk te maken.  

 

Doelen 2017 

Organisatieontwikkeling 

Van de ambtelijke dienst van het OV-bureau wordt in 2017 (net als in de afgelopen jaren) gevraagd: 

 overtuigende adviesrol voor het bestuur en de moederorganisaties op inhoud, proces, bestuurlijk-politieke 

gevoeligheden, financiële risico’s, opdrachtnemerschap van (kaderstellende) bestuursbesluiten en zorgvuldige 

verantwoording richting bestuur; 

 heldere – met de gebiedspartners gedeelde - vervoerkundige hoofdlijnenvisie op de doorontwikkeling van het 

Regionaal Openbaar Vervoer in het gebied, doorwerkend in een afgestemd meerjarenperspectief zodanige mix van 

opdrachtgeverschap en partnership met de concessiehouders dat deze optimaal en geïnspireerd hun taken 

vormgeven en uitvoeren (“inlevende zakelijkheid”); 

 invulling partnership met inliggende gemeenten rond de verschillende vormen van collectief vervoer in het gebied, 

inzetten voor het realiseren van ‘publiek vervoer’; 

 zodanige vormgeving van klantgerichtheid en marketing binnen het OV dat verdere groei van het regionaal OV op 
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de (HOV-)lijnen met groeipotentie met behoud van een gebiedsdekkende ontsluiting van het landelijk gebied plaats 

kan hebben; 

 het voortdurend leggen van relevante verbindingen in de regio, naar andere regio’s en (inter) nationaal; 

 samenhang binnen het OV-bureau en doordachte en op voldoende feiten gebaseerde besluiten en voorstellen 

(inhoud, bestuurlijk, financieel, juridisch, promotioneel etc.); 

 professionele organisatie, met professionele en verbindende medewerkers, die in- en extern goede samenwerking 

weten te bereiken; 

 binnen voortdurende randvoorwaarden en kwaliteitskaders (financieel, juridisch/WGR, integriteit etc). 

Automatisering 

 In 2016 zullen naar verwachting het serverpark en de desktops worden vernieuwd (incl. bijbehorende 

serversoftware) Beide waren afgeschreven. Ook wordt in  2016 de telefooncentrale vernieuwd en worden de 

mobiele abonnementen verlengd. Voor 2017 is het doel een ongestoorde en adequate beschikbaarheid van de ICT 

infrastructuur. Het beheer en onderhoud hiervoor is uitbesteed. 

 

 

Huisvesting 

 Het huurcontract loopt tot 1 januari 2020. In elk geval in de periode tot aan eind 2017 zal een deel van de ruimte 

beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Publiek Vervoer. Vervolgens is er de jaren daarna eventueel 

ruimte om de beheer- en ontwikkelorganisatie Publiek Vervoer vanaf 2018 ‘te laten inwonen’. 

 Het is verder de bedoeling om de inrichting van het pand in 2016 en 2017 te renoveren, aangezien het apparaat 

van het OV-bureau reeds vanaf 2005 jaar dezelfde huisvesting gebruikt, zonder dat in deze periode grote 

wijzigingen zijn doorgevoerd. De huidige inrichting is tevens afgeschreven, waarmee ruimte ontstaat voor de 

renovatie. 

 

De inhoud van het onderwerp OV en de 

samenwerkingsvorm van het OV-bureau maken dat 

doelstellingen slechts kunnen worden gerealiseerd als 

de volgende kernkwaliteiten in voldoende mate 

aanwezig zijn en blijven in de organisatie: 

 inhoudelijke expertise (kennis/kunde); 

 professioneel opdrachtgeverschap; 

 gedrevenheid (enthousiasme); 

 grensverleggende neiging (durf, lef, visionair, 

creatief); 

 resultaatgerichtheid; 

 gerichtheid op de reiziger; 

 samenwerkingsbereidheid met andere 

stakeholders voor het OV in het gebied. 

 

Eveneens kunnen ambities als bovengeschetst alleen 

worden waargemaakt als organisatiebreed wordt 

gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: 

 met betrokkenheid en passie; 

 integraal denkend en werkend; 

 het verschil willen maken (ambitie); 

 verbindend werken en gericht op samenwerking. 

 

Het OV-bureau (bestuur en ambtelijke dienst) streeft 

daarbij naar een niveau van werken en presteren na 

dat door moeders, burgers, klanten, 

partnerorganisaties in het gebied en collega-

organisaties (andere ‘OV-autoriteiten’) wordt erkend 

en herkend als zeer vertrouwd, verbindend en 

vooruitstrevend. 



 

 

 

 

De control in bovenstaand schema is belegd bij de 

controller. De controller adviseert rechtstreeks aan de 

directeur en/of het dagelijks bestuur (DB) en 

algemeen bestuur (AB) over alle zaken die de 

financieel/economische bedrijfsvoering betreffen. 

Aandachtspunten van control zijn onder meer:  

 checks op (dus niet: zelf uitvoeren van) 

gehanteerde (meerjaren)prognoses, gehanteerde 

prognose-systematiek en doorrekeningen 

financiële gevolgen voornemens en wensen (zoals 

die intern tot op MT/directieniveau worden 

uitvoeren bij elk relevant voorstel); 

 inrichting begrotingsproces en jaarrekening-

processen; 

 borging kwaliteit interne financiële processen; 

 Waar aan de orde aanpassingsvoorstellen op 

gehanteerde systematieken/processen. 

 

De controller heeft een zelfstandig signalerende 

functie richting het AB en DB. Een nadere beschrijving 

van de taken en bevoegdheden van de controller is 

vastgelegd in het Statuut voor de controller.  

 

De formatie van in totaal 18,2 fte is als volgt verdeeld 

over de verschillende organisatieonderdelen van het 

OV-bureau: 

 
Formatie Omvang in fte’s 

Directeur 1,0 

Cluster Klant - reiziger 3,0 

Cluster Ontwikkeling 4,3 

Cluster Beheer (incl. aanbesteding) 4,0 

Financiën, Control, Juridische zaken, 

Informatie & Analyse 

4,5 

Officemanagement & secretariaat 1,4 

Totaal 18,2 

 

De feitelijke formatie van het OV-bureau ligt echter in 

2017 waarschijnlijk iets hoger (1,3 fte tijdelijke 

overformatie in samenhang met aanloop naar 

volgende concessieaanbesteding (0,6), beheer DRIS 

(0,4) en secretariaat Consumenten Platforms (0,3). De 

financiële vertaling van deze formatie is verwerkt in 

deze begroting. Tevens zullen medewerkers van het 

OV-bureau waar aan de orde bijdragen leveren aan 

het welslagen van het project Publiek Vervoer.  
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Bedrijfsvoering Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Lonen en salarissen 1.692.000 1.692.000 1.709.000 1.727.000 1.744.000 1.760.000

Huisvestingskosten 114.000 114.000 115.000 116.000 117.000 119.000

Kantoorkosten 106.000 106.000 107.000 108.000 109.000 110.000

Advieskosten 266.000 266.000 269.000 271.000 274.000 277.000

Totaal lasten 2.178.000 2.178.000 2.200.000 2.222.000 2.244.000 2.266.000

Baten

Lonen en salarissen 782.000 870.000 868.000 807.000 815.000 823.000

Totaal baten 782.000 870.000 868.000 807.000 815.000 823.000

Saldo -1.396.000 -1.308.000 -1.332.000 -1.415.000 -1.429.000 -1.443.000

Toelichting baten en lasten 

De toegenomen baten in 2016 en 2017 betreffen de doorbelasting van de personele inzet van medewerkers van het 

OV-bureau. 

 

 

3.7 Productenraming: financiering 
 

Meerjarendoelstellingen 

Een financieel gezonde organisatie, blijkend uit toepassing van repressief toezicht door de toezichthouder en 

goedkeurende verklaringen van de accountant, ook op het gebied van de rechtmatigheid. 

 

Financiering omvat: 

financiering- en dekkingsmiddelen 

 

Doelen 2017 

Financiering- en dekkingsmiddelen 

 Weerstandsvermogen op peil: € 4,1 miljoen  

 Kostendekkendheid bepaalde activiteiten: 

- evenementen- en nachtvervoervervoer; 

- projecten voor derden. 

 Voldoen aan eisen verantwoording subsidieverstrekkers en BBV. 

 Voldoen aan informatieplicht aan derden (CBS). 

 Reizigersopbrengsten monitoren en zo nodig bijsturen. 

 Ontwikkelingen Studentenkaart monitoren, en hierop tijdig anticiperen. 

 Opstellen en doorontwikkelen van prognoses t.b.v. bestuursrapportages. 

 Opstellen van ramingen voor financiële verantwoordingen. 
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Financiering Begroting 

2016

Prognose 2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Lasten

Exploitatiesaldo 762.000 5.178.000 2.205.000 43.000 -1.478.000 -3.379.000

Nog te realiseren dekkingsmaatregelen 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 762.000 5.178.000 2.205.000 43.000 -1.478.000 -3.379.000

Baten

Bijdrage BDU 57.588.000 59.127.000 60.397.000 61.605.000 62.837.000 64.094.000

Extra bijdrage partners (businesscase) 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 0 0

Specifieke BDU subsidies 0 0 0 0 0 0

Te vergoeden BTW-OV 0 0 0 0 0 0

Rente 10.000 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 59.998.000 61.527.000 62.797.000 61.605.000 62.837.000 64.094.000

Saldo 59.236.000 56.349.000 60.592.000 61.562.000 64.315.000 67.473.000

 

Toelichting baten en lasten 

De regel exploitatiesaldo lichten wij als volgt toe. De 

prognose 2016 van maart 2016 geeft een bedrag van 

€ 5.178.000. Dit is het verwachte saldo voor het jaar 

2016 sec. Echter door ontwikkelingen na vaststelling 

van de jaarrekening 2015 hebben we voor 2015 

volgens de maart prognose nog te maken met een 

nagekomen nadeel van € 580.000 negatief. Dit bedrag 

komt feitelijk ten laste van 2016, waarmee het 

werkelijke exploitatiesaldo volgens de prognose 

€ 4.598.000 bedraagt. 

De prognose 2017 vermeldt een exploitatiesaldo van 

2.205.000. Dit is inclusief het voorgestelde 

maatregelenpakket van € 2,5 miljoen,  

zie hoofdstuk 2.3. 
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Meerjarenproductraming 2017 - 2020

Lasten Begroting 

2016

Prognose 

2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Klant reiziger      

Marketing en communicatie 1.151.000 1.151.000 1.162.000 1.175.000 1.186.000 1.198.000

Klant - reiziger overig 48.000 47.000 48.000 48.000 49.000 49.000

Ontwikkeling       

Ontwikkelbudget 153.000 153.000 155.000 156.000 158.000 159.000

Reizigersinformatie en haltebeleid 324.000 324.000 327.000 331.000 333.000 337.000

Beheer       

Beheer algemeen en audits 246.000 246.000 158.000 158.000 158.000 158.000

Concessiemanagement GD 93.537.000 93.356.000 96.380.000 99.317.000 102.972.000 106.015.000

Concessiemanagement HOV 4.011.000 4.139.000 4.237.000 4.375.000 4.575.000 4.712.000

Concessiemanagement Q liner 315 429.000 424.000 437.000 450.000 463.000 477.000

Concessiemanagement KLOV 9.096.000 7.633.000 7.702.000 7.870.000 8.110.000 8.352.000

OV-chipkaart additionele kosten 1.440.000 1.440.000 1.454.000 1.469.000 1.484.000 1.498.000

Sociale veil igheid 667.000 667.000 674.000 680.000 687.000 694.000

Maatregelen dienstregeling 2016 -1.034.000 0 0 0 0 0

Verplaatsing busstall ing naar Peizerweg -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Extra dru's Qliner en Qlink vanaf 2017 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Maatregelen Groningen Bereikbaar en Minder Hinder 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000

Verlengingsafspraken 0 -125.000 -125.000 -1.125.000 -1.125.000 0

Informatie en analyse       

Informatie en analyse 152.000 152.000 154.000 155.000 157.000 158.000

Special projects       

Evenementen- en nachtvervoer 375.000 375.000 386.000 398.000 410.000 422.000

Publiek vervoer 0 80.000 70.000 0 0 0

Bedrijfsvoering       

Lonen en salarissen 1.692.000 1.692.000 1.709.000 1.727.000 1.744.000 1.760.000

Huisvestingskosten 114.000 114.000 115.000 116.000 117.000 119.000

Kantoorkosten 106.000 106.000 107.000 108.000 109.000 110.000

Advieskosten 266.000 266.000 269.000 271.000 274.000 277.000

Financiering       

Exploitatiesaldo 762.000 5.178.000 2.205.000 43.000 -1.478.000 -3.379.000

Nog te realiseren dekkingsmaatregelen 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 113.035.000 116.919.000 118.624.000 118.721.000 121.384.000 124.118.000

Baten Begroting 

2016

Prognose 

2016        

(maart 2016)

Begroting 

2017

Raming  

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Beheer      

Concessiemanagement GD 48.355.000 50.581.000 50.920.000 52.169.000 53.486.000 54.845.000

Concessiemanagement HOV 2.090.000 2.183.000 2.241.000 2.296.000 2.354.000 2.414.000

Concessiemanagement KLOV 1.238.000 1.358.000 1.387.000 1.421.000 1.457.000 1.494.000

Sociale veil igheid 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Opbrengstmaatregelen 2015 GD concessie 172.000 0 0 0 0 0

Special projects       

Evenementen- en nachtvervoer 375.000 375.000 386.000 398.000 410.000 422.000

Bedrijfsvoering       

Lonen en salarissen 782.000 870.000 868.000 807.000 815.000 823.000

Financiering       

Bijdrage BDU 57.588.000 59.127.000 60.397.000 61.605.000 62.837.000 64.094.000

Extra bijdrage partners (businesscase) 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 0 0

Specifieke BDU subsidies 0 0 0 0 0 0

Te vergoeden BTW-OV 0 0 0 0 0 0

Rente 10.000 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 113.035.000 116.919.000 118.624.000 118.721.000 121.384.000 124.118.000

3.8 Meerjarenproductenraming 2017-2020 
 



 

 

Stand en verloop

Vooruitontvangen bijdragen partners 2016 2017 2018 2019 2020

Stand 1 januari 7.865.000 12.463.000 14.668.000 14.711.000 13.233.000

Toevoegingen

Egalisatie- en weerstandscapaciteit 4.598.000 2.205.000 43.000 0 0

Totaal toevoegingen 4.598.000 2.205.000 43.000 0 0

Onttrekkingen

Egalisatie en weerstandscapaciteit 0 0 0 1.478.000 3.379.000

Totaal onttrekkingen 0 0 0 1.478.000 3.379.000

Stand per 31 december 12.463.000 14.668.000 14.711.000 13.233.000 9.854.000

Samenstelling per 31 december naar component

Egalisatie en weerstandscapaciteit 12.463.000 14.668.000 14.711.000 13.233.000 9.854.000

Totaalstand per 31 december 12.463.000 14.668.000 14.711.000 13.233.000 9.854.000

NB. Deze meerjarenproductraming wijkt af van de 

meerjarenprognose uit de Kaderbrief 2017. Dit hangt 

samen met het benutten van de meest recente 

ramingen van het CPB (maart 2016) en het verwerken 

van de opbrengstengegevens van januari en februari 

2016. 

 

 

3.9 Stand en verloop van de weerstandscapaciteit 
 

 

De stand en het verloop van de weerstandscapaciteit 

vermeldt de vooruit ontvangen bijdragen van de 

partners. Vanaf 2019 ontstaan negatieve 

exploitatiesaldi. In het overzicht is te zien dat deze 

negatieve saldi kunnen worden gedekt uit de 

weerstandscapaciteit. Per 31 december 2020 

bedraagt de weerstandscapaciteit op grond van de 

prognose van maart 2016 nog € 9.854.000. Dat is ruim 

boven de minimaal vereiste weerstandscapaciteit van  

€ 4,1 miljoen op grond van de notities 

risicomanagement en weerstandsvermogen. 
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4  Paragrafen 

In dit hoofdstuk zijn twee van de verplichte paragrafen opgenomen, namelijk de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing (4.1) en de paragraaf financiering (4.2). Op 

bedrijfsvoering wordt ingegaan in hoofdstuk 3.6, productenraming bedrijfsvoering. 
 

 

4.1 Paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 
 

Op 24 maart 2016 heeft het algemeen bestuur 

ingestemd de notitie risicomanagement en 

weerstandsvermogen 2016-2019 vastgesteld. Het 

risicomanagement van het OV-bureau omvat de 

volgende elementen, die in hun samenhang worden 

toegepast (de risicomanagement-systematiek van het 

OV-bureau Groningen- Drenthe): 

 conservatief begroten;  

 werken met een prognosemodel, op basis waarvan 

financiële mee- en tegenvallers tijdig 

gerapporteerd worden aan het bestuur, dat naar 

aanleiding hiervan zo nodig kan bijsturen; 

 lopende het jaar prognosticeren met een minimale 

Landelijke Bijdrage Index (LBI) van 2%; 

 werken met een weerstandscapaciteit om 

tegenvallers op te vangen; 

 periodiek (begroting, jaarrekening en vier- en 

achtmaandsrapportage) actualiseren en 

beoordelen van alle relevante risico’s met 

financiële consequenties, zoals geïnventariseerd in 

deze notitie; 

 zorgen voor beheersingsmaatregelen, en als 

tegenvallers optreden, zo nodig tijdig maatregelen 

nemen; 

 werken met een rekeningcourantfaciliteit om 

eventuele liquiditeitsvraagstukken als gevolg van 

optredende risico’s op te lossen. 

Deze notitie is in uitvoering genomen.  

 

De weerstandscapaciteit bedroeg per 31 december 

2015 € 7,86 miljoen, waarmee de 

weerstandscapaciteit meer bedraagt dan het 

minimale niveau van € 4,1 miljoen. Het perspectief 

voor de jaren 2016 en volgende is goed. 

De in de notitie Risicomanagement en 

weerstandsvermogen genoemde specifieke risico's 

zijn per product genoemd, zoals hieronder vermeld: 

 

 Klant – reiziger: 

Tarievenbeleid 

 Ontwikkeling: 

Gevolgen grote infrastructurele werken 

Nalatig haltebeheer 

 Beheer: 

Concurrentieverhoudingen/tegenvallende OV-

aanbestedingen 

Indexering 

Gevolgen SOV contract 

Een nieuwe verdeling van de SOV 

OV-chipkaart en nieuwe betaalsystemen 

Het regiovervoer kent een open einde 

De verhouding tussen bonussen en boetes 

Realisatie van landelijke en regionale 

reizigersopbrengsten 

Versterkingen vervoerders 

Beschikbaarheid OV-stewards 

 Special projects: 

Niet kostendekkend evenementenvervoer 

 Bedrijfsvoering: 

Juridische risico's m.b.t. contracten 

Werkdruk en afhankelijkheid 

 Financiering: 

Bijdragen provincies 

 

In de notitie Risicomanagement en 

weerstandsvermogen zijn deze risico's nader 

beschreven en gekwantificeerd. Van deze 

geïnventariseerde risico’s is beoordeeld hoe groot de 

kans van optreden alsmede de gevolgen in financiële 

zin. Op basis hiervan is de verwachtingswaarde van de 

risico’s berekend om zodoende het bedrag aan 
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jaarrekening 2014 jaarrekening 2015 begroting 2016 begroting 2017

netto schuldquote   3% 9% 9% 9%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 3% 9% 9% 9%

Solvabiliteit 0% 0% 0% 0%

Structurele exploitatieruimte 0% 4% 1% 2%

benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen. 

Bij de bepaling van dit bedrag is er van uitgegaan dat 

de weerstands-capaciteit nodig is voor de korte 

termijn, omdat het implementeren van 

dekkingsmaatregelen, veelal aanpassing van de 

dienstregeling, een minimale doorlooptijd heeft van 

driekwart jaar. Op deze wijze is de minimaal vereiste 

weerstands-capaciteit berekend op een bedrag van € 

4,1 miljoen. 

 

In aanvulling op de kwantificering van de risico’s in 

genoemde notitie merken wij het volgende op: 

 Bij het product Klant-reiziger is aangegeven dat we 

voor 2017 de gevolgen zullen verkennen van het 

verlagen van het kilometertarief bij ‘op-saldo’ 

reizen en tegelijkertijd verhogen van het tarief van 

het eurokaartje. Dit zou wellicht beter aansluiten 

bij de daling van de variabele autokosten 

(benzineprijzen) en de wens om contant geld op de 

bus zo veel mogelijk terug te brengen. Indien de 

tarieven zullen wijzigen, betekent dat de kans het 

risico in verband met het tarievenbeleid groter 

wordt, met name dat per saldo een lagere 

opbrengst ontstaat dan bij ongewijzigd beleid. 

 In 2017 is sprake van de uitvoering van 

infrastructurele werken in o.a. Assen en Groningen. 

De kans dat zich negatieve effecten op de 

doorstroming van het (bus)verkeer voordoen 

neemt daardoor toe. 

 In 2017 zullen de effecten van het BOS-onderzoek 

dat in 2016 wordt afgerond blijken op de omvang 

van de opbrengst uit de studentenkaart OV (SOV). 

De kans dat zich in 2017 een negatief effect 

voordoet op de verdeling van de SOV neemt 

hierdoor toe. 

 In 2017 zal het effect blijken van de invoering van 

de studentenkaart OV voor MBO-ers jonger dan 18 

jaar. Weliswaar is in de begroting rekening 

gehouden met de gevolgen, maar de kans bestaat 

dat de werkelijke effecten nadeliger zijn dan 

waarmee is rekening gehouden. 

 De FMN heeft een bodemprocedure aangespannen 

tegen de meeste decentrale overheden. Inzet is de 

uitleg van het Heerenveenakkoord, dat in 2008 is 

afgesloten, toen er sprake was van stakingen in het 

OV. Van het OV-bureau is aan additionele 

indexering over de periode 2007-2009 een bedrag 

van € 2,6 miljoen exclusief wettelijke rente geëist. 

In december 2014 heeft de rechter de eis van FMN 

niet ontvankelijk verklaard. Door FMN is hiertegen 

in hoger beroep gegaan. Naar verwachting zal 

hierover in de loop van 2016 duidelijkheid 

ontstaan. 

 

Kengetallen 

In de paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing dient een basis-set van financiële 

kengetallen te worden opgenomen. De invoering van 

de set van kengetallen is bedoeld om de financiële 

positie inzichtelijker te maken. 

De netto schuldquote is het percentage kortlopende 

schulden ten opzichte van het totaal aan baten. De 

solvabiliteit is het percentage eigen vermogen ten 

opzichte van het totale vermogen. De structurele 

exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele 

ruimte is op basis van de realisatie in het jaar ten 

opzichte van het totaal aan baten van dat jaar. 

 

De financiële kengetallen voor het OV-bureau hebben 

wij hierna weergegeven voor de jaren 2015 

(jaarrekening), 2016 (begroting) en 2017 (begroting). 

 

 

 

 



 

 

De netto schuldquote is relatief laag t.o.v. het totaal 

aan baten van ruim € 100 miljoen. Onder ideale 

omstandigheden zou de netto schuldquote van het 

OV-bureau 0% zijn. Wij hebben echter kortlopende 

schulden, zie ook de paragraaf financiering.  

 

Dat de solvabiliteit 0% is vloeit rechtstreeks voort uit 

het feit dat het OV-bureau  tot en met 2015 

gefinancierd werd uit BDU middelen. De middelen die 

overblijven worden verantwoord als kortlopende 

schuld, omdat hierop in principe een 

terugbetalingsverplichting rust. Voor de periode vanaf 

2016 zal nog worden afgesproken of de 

terugbetalingsverplichting blijft bestaan of dat sprake 

zal kunnen zijn van het vormen van eigen vermogen 

door het OV-bureau. In de solvabiliteitscijfers 

hierboven is vooralsnog de terugbetalingsverplichting 

verondersteld. 

 

De betekenis van het kengetal structurele 

exploitatieruimte is beperkt en is rechtstreeks het 

gevolg van de positieve (geraamde) exploitatiesaldi. 

 

 

4.2 Paragraaf financiering  
 

Financieringsfunctie en kaders 

Onder de financieringsfunctie worden alle activiteiten 

gerekend, gericht op het afstemmen en optimaliseren 

van de inkomende en uitgaande geldstroom. Met 

uitvoering van de financieringsfunctie worden de 

middelen verschaft die voor het OV-bureau nodig zijn 

voor de uitvoering van de taken, genoemd in de 

gemeenschappelijke regeling, worden tijdelijke 

overschotten van liquide middelen uitgezet en worden 

voor tijdelijke tekorten middelen aangetrokken.  

 

Uitvoering financieringsfunctie 

Tijdelijk overtollige middelen dienen verplicht te 

worden aangehouden bij het Rijk. In 2016 is er een 

drempel voor het verplicht aanhouden van tijdelijk 

overtollige middelen van ruim 8 ton. Deze ruimte 

wordt evenals in 2014 gebruikt om door middel van 

spaarrekeningen een hoger rendement te genereren, 

dan bij schatkistbankieren. 

 

Financieringsplanning en limieten 

Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen 

gebeurt op basis van liquiditeitsprognoses die 

maandelijks door de controller van het OV-bureau 

worden opgesteld. Het betalingsritme op basis 

waarvan de prognoses worden opgesteld, is 

gebaseerd op afspraken in de concessies en de 

afspraken over subsidieverstrekking door de partners. 

In de concessies is vastgelegd dat elke 15e van de 

maand 1/13 deel van de subsidie aan de vervoerder 

wordt betaald en in april 2/13 (vanwege vakantiegeld). 

De provincies Groningen en Drenthe dragen zorg voor 

betaling van de subsidie aan het OV-bureau in 

dezelfde termijnen rond de 13e van de maand. 

In 2012 is de vermogensbeheerovereenkomst met de 

provincie Groningen aangepast naar aanleiding van de 

vaststelling van de notitie risicomanagement en 

weerstandsvermogen, waarmee kortlopend krediet 

kan worden opgenomen, indien de liquiditeitssituatie 

van het OV-bureau daartoe aanleiding geeft.  

 

De vermogensbeheerovereenkomst met de provincie 

Groningen is na de invoering van het 

schatkistbankieren nog steeds geldig. Van het 

onderdeel betreffende het uitzetten van tijdelijk 

overtollige middelen zal geen gebruik meer gemaakt 

worden. De mogelijkheid tot het opnemen van 

kortlopend krediet blijft bestaan.  

 

Voor de beheersing van risico’s met betrekking tot 

aangegane geldleningen zijn de kasgeldlimiet en de 

renterisiconorm in het algemeen van belang. Toetsing 

aan de kasgeldlimiet geeft het volgende beeld. 

De kasgeldlimiet houdt in dat het kort lenen van geld 

beperkt is tot maximaal 8,2% van het begrotingstotaal 

en een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. In 2015 

wordt er een beroep op de faciliteit gedaan, in 

verband met de financiering van de busremise aan de 

Peizerweg te Groningen. Deze lening past ruim binnen 

de kasgeldlimiet. 

Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van 

de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een 

rentetypische looptijd vanaf één jaar). Deze norm 

bedraagt 20% van het begrotingstotaal, zijnde een 

bedrag van meer dan € 20 miljoen. Aangezien bij het 

OV-bureau de vaste schuld uit een garantiesom van 1 

miljoen, waarop bovendien tot aan het einde van de 

GD concessie niet wordt afgelost, is de toepassing van 

de renterisiconorm niet relevant. 
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Benchmark uitgezette gelden 

Sinds 2014 is het verplicht schatkistbankieren 

ingevoerd. De ervaring hiermee in de afgelopen twee 

jaar is, dat de  door het Rijk vergoede rente extreem 

laag tot nihil is. Tevens valt door het verplichte 

karakter ervan het  rendement op uitgezette gelden 

vrijwel niet te beïnvloeden. Alleen de vrije ruimte van 

circa 8 ton hoeft niet verplicht behoeft te worden 

uitgezet bij het Rijk in het kader van 

schatkistbankieren. Door een arrangement met de 

huisbank is geregeld dat de vrij ruimte wordt benut 

door de tijdelijk overtollige middelen vanaf 2015 ter 

grootte van 8,5 ton worden aangehouden op een 

spaarrekening. Door de lager rentestand zijn echter de 

renteopbrengsten van deze spaarrekening gering. Om 

deze redenen achten wij het niet langer zinvol om een 

benchmark voor uitgezette gelden te hanteren. Wij 

ramen in de begroting 2017 dan ook geen 

renteopbrengsten meer. 
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5  Samenstelling bestuur 

Het strategisch beleid van het OV-bureau wordt bepaald door het algemeen bestuur, bestaande 

uit bestuurders van de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Groningen en 

Drenthe en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.  

Daarnaast is er een dagelijks bestuur die bestaat uit drie gedeputeerden/bestuurders van 

genoemde overheden. 

 
De belangrijkste taken van het algemeen bestuur zijn: 

 het vaststellen van de begroting; 

 het vaststellen van de jaarrekening. 

 

Het algemeen bestuur bestaat per 31 december 2015 

uit de volgende bestuurders: 

 Fleur Gräper (voorzitter), provincie Groningen 

 Patrick Brouns, provincie Groningen 

 Eelco Eikenaar, provincie Groningen 

 Henk Brink (vicevoorzitter), provincie Drenthe 

 Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe 

 Ard van der Tuuk, provincie Drenthe 

 Paul de Rook, gemeente Groningen 

 Joost van Keulen, gemeente Groningen 

 Roeland van der Schaaf, gemeente Groningen 

 

 

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau bestaat uit 

drie bestuurders verkeer en vervoer, te weten: 

 gedeputeerde provincie Groningen, Fleur Gräper 

(voorzitter) 

 gedeputeerde provincie Drenthe, Henk Brink  

(vicevoorzitter) 

 wethouder gemeente Groningen, Paul de Rook 

 

De belangrijkste taken van het dagelijks bestuur zijn: 

 het voorbereiden van besluiten van het algemeen 

bestuur; 

 het uitvoeren van besluiten van het algemeen 

bestuur in samenspel met de directeur van het 

OV-bureau; 

 het vaststellen van de aanbestedingsdocumenten 

voor de aanbestedingen van openbaar vervoer; 

 het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies 

voor het verrichten van openbaar vervoer. 
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Bijlage 1 Afkortingenwijzer 
 

BDU Brede Doel Uitkering 

BTW-OV Belasting (over de) Toegevoegde Waarde Openbaar Vervoer 

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CVS Commissie verdeling streekabonnementen 

DRIS Dynamisch Reizigersinformatiesysteem 

DRP Digitaal Reizigers Panel 

DRU Dienstregelinguur 

FIDO (Wet) Wet Financiering Decentrale Overheden 

GD-concessie Concessie stads- en streekvervoer Groningen en Drenthe 

GGD-overheden de gemeente Groningen en provincies Groningen en Drenthe 

GOVI Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie 

HOV-concessie de treinvervangende HOV-lijnen 305 en 314 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

I&M Infrastructuur en Milieu 

KLOV Kleinschalig Openbaar Vervoer; 6 regioconcessies 

KpVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer 

KTO Klanttevredenheidsonderzoek 

NDOV Nationale data openbaar vervoer 

NVB Nationale vervoer Bewijzen; door het Rijk vastgesteld tariefstelsel van 

het Nederlandse openbaar vervoer per bus, zoals vermeld in 

Staatscourant 2000 nr. 245 
NvU Nota van Uitgangspunten 

OV Openbaar vervoer 

P&C-cyclus Planning en Control-cyclus 

 

 
PV Publiek Vervoer 

P+R Parkeren en reizen 

RGA Regio Groningen - Assen 

RSP Regio Specifiek Pakket 

SOV Studenten Openbaar Vervoerkaart 

TLS Trans Link Systems 

UcLTK Uitvoeringscommissie Landelijk Tarieven Kader 

VBN Vervoerbewijzen Nederland B.V. 

WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
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memo 
Memo 

onderwerp Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017  

datum 26 april 2016 

  

 

 

In dit memo zijn de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017 opgenomen. Deze zijn ontwikkeld 

op basis van de uitgangspunten dienstregeling 2017 zoals opgenomen vanaf pagina 2 en zijn 

besproken in het Dagelijks Bestuur OV-bureau op 15 april 2016.  

 

Op 26 april zijn de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017 verzonden aan de gemeenteraad 

van Groningen en de staten van Groningen en Drenthe voor het geven van zienswijzen. 

Gelijktijdig zijn de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017 verzonden aan gemeenten in 

Groningen en Drenthe en zijn de hoofdlijnen gepubliceerd op onze website www.ovbureau.nl.  

 

Naast de hiervoor genoemde partijen wordt ieder ander en iedere andere organisatie ook in 

de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de hoofdlijnen dienstregeling 2017. Dit kan 

door voor 7 juni 2016 de reactie te mailen naar (info@ovbureau of te versturen naar OV-

bureau Groningen – Drenthe, Postbus 189, 9400 AD Assen).  

 

Eind juni zal het dagelijks bestuur OV-bureau de hoofdlijnen dienstregeling 2017 mede op 

basis van de ontvangen reacties definitief goedkeuren, zodat de nieuwe dienstregeling per 

zondag 11 december 2016 kan starten.  

 

 

Inhoud memo 

Op de volgende pagina’s zijn de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017 opgenomen. 

 

Onderdeel Vanaf pagina 

Uitgangspunten 2 

Overzicht hoofdlijnen 4 

Algemeen 5 

Groningen West 8 

Groningen Noord 10 

Groningen en Drenthe Oost 13 

Groningen Stad 19 

Drenthe Noord 25 

Drenthe Zuid 28 
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Uitgangspunten 
 

Onderstaand zijn ter informatie de uitgangspunten opgenomen voor dienstregeling 2017.  

 

Doelstelling 

 Aantal reizigerskilometers (2 procent groei t.o.v. 2016) 

 Klanttevredenheidsscore (7,5 basisnet en 7,7 Qliner/Q-link) 

 Gebiedsdekkendheid vervoeraanbod (7-24 uur) 

 Kostendekkendheid vervoeraanbod (50,0 procent) 

 CO2-uitstoot per reizigerskilometer (2 procent reductie t.o.v. 2016) 

 

 

Ontwikkelrichting 

 Busvervoer dat samen met het spoornetwerk in Noord Nederland (nationaal, regionaal) een 

hoogwaardig OV-netwerk (HOV) vormt; voor de bus zijn dit de productformules Qliner en Q-

link. Dit HOV heeft zodanige productkenmerken dat dit vervoer een serieus alternatief vormt 

voor veel autoritten. Hier hoort een kwaliteitsniveau bij dat ook ruimtelijk structurerend werkt. 

Dit wordt zichtbaar in vastliggende routes, hoogwaardig materieel, hoge frequentie, 

gegarandeerde doorstroming, actuele en dynamische reisinformatie, bijpassende halte-

uitstraling etc. De bus in het HOV-netwerk is grotendeels gericht op en in de stad Groningen en 

tussen de grotere kernen in het GD-gebied. Daarmee bedient (de bus in) het HOV-netwerk een 

markt met beoogde reizigersgroei. Van de vervoerders wordt een zeer hoge 

uitvoeringskwaliteit verwacht, conform de concessie-eisen. 

 

 Buslijndiensten die samen met het HOV-net een basisnet voor het hele gebied vormen. Bij de 

vormgeving van de specifieke basislijnen zijn de bestaande ruimtelijke inrichting en de 

vervoervraag in het gebied richtinggevend. Goede productkwaliteit, zonder dat kan worden 

gesproken van hoogwaardig. Qua toekomstvastheid dient duidelijk te zijn welke kernen in het 

gebied structureel zullen worden bediend, waarbij de routes niet per definitie structureel 

worden vastgelegd, zoals in het HOV-net. In frequentie en capaciteit zijn de betreffende 

buslijndiensten vraagvolgend. Van de vervoerder wordt een hoge uitvoeringskwaliteit 

verwacht, conform de concessie-eisen. 

 

 Aanvullend openbaar vervoer dat aanvullend op het basisnet een sociale rol in het gebied 

vervult, gericht op het bedienen van een restvraag, voor wie geen alternatief heeft. 

Vormgeving, frequentie, capaciteit, ontwerpkwaliteit, en tarieven dienen hierop aangepast te 

zijn. Het aanvullend openbaar vervoer kent verschillende uitvoeringsvormen:  

o Busdiensten die op beperkte tijden rijden, bijvoorbeeld omdat zij alleen een vraag 

bedienen voor scholieren 

o beperkte dienstregeling met kleine busjes (hetzij landelijk gebied, hetzij stedelijk),  

o LijnBelBus in aanvulling op vaste lijnen, als ‘terugkeergarantie’ 

o Regiotaxi, nauw te verweven met andere uitingsvormen van ‘Publiek Vervoer’  

Ook de lokaal geïnitieerde buurtbusprojecten (vervoer door vrijwilligers van 

buurtbusverenigingen) vertonen veel kenmerken van aanvullend openbaar vervoer. Wanneer 

dit soort voorzieningen een zekere aanvulling vormen op het reguliere OV en daarmee een 

vervoervraag bedienen komen zij in aanmerking voor professionele facilitering vanuit het OV-

bureau. 
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Uitgangspunten  

 

 Kwaliteit 

o Een in normale omstandigheden voldoende OV-capaciteit gezien de vraag naar plaats 

en tijdstip en met extra aandacht voor comfort op de HOV lijnen. De groei op de HOV 

lijnen dient gefaciliteerd te worden.  

o Aanbod HOV vervoer waar nodig beter afstemmen op vervoersbehoefte forensen.  

o Aanbod van HOV vervoer stuurt op verschuiving reismomenten door bijvoorbeeld de 

hogere spitsfrequentie ruimer voor en na de spits te laten rijden.  

 Integraal vervoer 

o Ontwikkelen rekening houdend met busvervoer in keten van verplaatsingen met o.a. 

trein, auto, (elektrische) fiets en lopen.  

o Ontwikkelen in nauwe afstemming met o.a. bus- en treinvervoerders, buurtprovincies, 

gemeenten, grotere bedrijven, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.  

o Afstemming op grote projecten (Ring Zuid Groningen, Stationsgebied Groningen, grote 

buitendienststellingen spoor zomer 2017, FlorijnAs en stationsgebied Assen) met 

partners als Groningen Bereikbaar en Minder Hinder Assen. Het vertrekpunt is dat ook 

het HOV voor veel automobilisten tijdens de werkzaamheden een goed alternatief 

moet zijn. Dit vraagt voldoende doorstroming en capaciteit.  

o Afstemming waar nodig van het vervoer i.v.m. de invoering van het studentenreisrecht 

voor 16 en 17 jarige MBO-studenten.  

 Eenvoud 

o Vergroten van de eenvoud van het openbaar vervoer.  

o Haltes clusteren of laten vervallen bij weinig gebruik c.q. waar haltes te dicht op elkaar 

staan.  

 Efficiënte en betrouwbare uitvoering 

o Vertrektijden up-to-date houden voor grotere betrouwbaarheid. 

o Waar nodig maatregelen aan infrastructuur nemen voor vergroten betrouwbaarheid.  

o Behoud van een efficiënte dienstregeling.  

o Stimuleren spreiding schooltijden en gebruik van de (elektrische) fiets om spitsgebruik 

busvervoer te ontlasten en dalurengebruik te stimuleren. I.s.m. Groningen Bereikbaar 

en Regio Groningen Assen.  

o Inzet van type bus zo goed mogelijk passend binnen de vraag naar het betreffende 

vervoer (groot/klein, vast/vraagafhankelijk), rekening houdend met dunner worden 

van een deel van de vervoersvraag in landelijke gebied.  

o Tegenspitsritten in het bus-systeem zo inzetten dat ze zo nuttig mogelijk zijn voor 

reizigers en het systeem.  

o Verdergaand slimmer gebruik maken van te delen en beschikbare data, waaronder 

data van trein, (omliggende) busconcessies en autogebruik.  

 Doorvoeren vastgestelde maatregelen 

o Doorvoeren van maatregelen die door het DB zijn vastgesteld: laten vervallen van 

LijnBelBuslijnen waarop geen vaste ritten worden geboden.  

 Financieel 

o Voorzieningen om de voorziene extra vervoervraag ten gevolge van de Studenten-OV-

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

o Voorzieningen om de doorgroei op het HOV-netwerk (Qliners en Q-links) te faciliteren 

(plm. € 1 miljoen) en uit optimalisatie rest van het netwerk.  

o Extra maatregelen in het kader van ‘Groningen Bereikbaar’ en ‘Minder Hinder Assen 

(plm. € 0,5 miljoen). 

o Negatieve en positieve opbrengsteffecten t.a.v. dienstregelingmaatregelen worden 

niet meer meegenomen in de berekeningen.  
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Overzicht hoofdlijnen 
 

 

 

 

  

Wijzigingen dienstregeling 2017
Lijn/Corridor Maatregel Kosten Maatregel
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Algemeen  €         515.617 

Tussentijdse wijzigingen 2016 Doorlopen tussentijdse wijzigingen dienstregeling 2016 145.617€          #

Zomervakantie week voor zomervakantie kleine vakantiedienstregeling i.p.v. zomervakantiedienstregeling 190.000€          #

MBO gratis OV Extra kosten voor versterking met name lijnen g554/g503/g042/g073/d044/d012 300.000€          #

LijnBelBuslijnen Lijnen waarop alleen LijnBelBusritten worden geboden vervallen -120.000€        #

P+R verbindingen Extra maatregelen voor bereikbaarheid Groningen en Assen vanwege werkzaamheden pm

Groningen West  €         250.000 

Qliner 304 Drachten - Groningen Gaat doorrijden naar Himsterhout. Optimaliseren frequentie in daluren waar mogelijk. 

Qliner 314 Drachten - Groningen Avonduren en zondag vervangen door friese lijn. Toevoegen spitsritten.

Studentenlijn 604 Drachten - Zernike Vervangen door 335 Joure - Heerenveen - Groningen met extra stop in Drachten 250.000€          #

Groningen Noord  €         360.000 

Lijn 61 Middelstum - Groningen Extra spitsrit voor MBO en omzet versterking naar vast 85.000€            #

Lijn 65 Zoutkamp - Groningen Aanpassing route bij Eenrum-Mensingeweer, toevoegen extra avondrit werkdagen 25.000€            #

Q-link 6 Delfzijl - Groningen - Haren Nieuwe Q-linklijn op bestaande verbinding lijn 140 i.r.t. Q-link 5. Extra ritten voor MBO 250.000€          # #

Groningen en Drenthe Oost  €         400.000 

Qliner 300 / 305 Emmen - Groningen Samenvoegen tot lijn 300. Extra ritten zaterdagmiddag en zondagavond 300.000€          # #

Qliner 312 Stadskanaal - Groningen Opvang spitsdrukte 45.000€            # #

Knooppunt Gieten / Oost Groningen Kwartier verschuiven lijnen rondom Gieten

Lijn 110 Winschoten - Assen Opsplitsing in Winschoten - Veendam (lijn …) en Veendam - Assen (lijn 110)

Lijn 28 Gieten - Stadskanaal - Emmen Nieuwe lijn Gieten - Stadskanaal - Ter Apel - Emmen

Lijn 73 Groningen - Emmen Nieuwe lijn Groningen - Stadskanaal - Valthermond - Emmen? Inclusief ritten lijn 15?!

Lijn 75 Winschoten - Stadskanaal - Assen Nieuwe doorgaande lijn met versnelde route in Rolde

Lijn 11/14 Winschoten - Stadskanaal/BourtangeUitbreiding lijn 14 en pendel lijn 11 tussen Vlagtwedde en Bourtange

Lijn 12/13 Winschoten - Veendam/BellingwoldeVerschoven vertrektijden

Lijn 171 Veendam - Zernike Alle ritten van/naar Zernike

Lijn 174 Veendam - Zernike Verschoven vertrektijden 55.000€            # #

Groningen Stad  €         285.000 

Lijn 2 Eelde - Groningen & bediening Airport Extra spitsritten voor opvang MBO vervoer 110.000€          # #

Q-link 6 Delfzijl - Groningen - Haren Zie Groningen Noord -€                       

Lijn 8 P+R Hoogkerk - HS - Zuid - P+R Hoogkerk Extra verbinding P+R Hoogkerk - Mariniziekenhuis 175.000€          #

Drenthe Noord  €         297.755 

Lijn 1 Assen Op zaterdag vanaf aanvang dienst 2 keer per uur 7.755€              #

Lijn 20 Meppel - Assen Werkdagen uurdienst, extra spitsrit MBO Assen, werkdagen avond naar midi 90.000€            #

Lijn (6)50 Assen - Groningen Extra ritten op lijn 50, spits 10-minutendienst met 51 Hereweg, vervallen lijn 650 90.000€            #

Lijn 83 Assen - Roden - Leek Werkdagen avonduren enkele ritten naar 8-persoons. Vakantie alles naar 8-persoons -100.000€        #

Qliner 309 Assen - Groningen Opvang spitsdrukte  320.000€          # #

Lijn 44 Harkstede - Vries In daluren alle ritten naar LijnBelBus -110.000€        #

Drenthe Zuid  €            -3.000 

Qliner 300 Klazienaveen - Emmen Route heroverwegen en keuze maken in 300 of 26 avond en weekend 37.000€            # #

Lijn 15, 28, 59 Aanpasing route en vertrektijden -€                       

Lijn 33 Hoogeveen - Coevorden Efficienter maken i.r.t. nieuwe lijn Overijssel Hoogeveen - Coevorden -40.000€          #

Hoogeveen Aanpassing routes bij centrum -€                       

Totaal resultaat dienstregeling 2017 2.105.372€      

Waarvan HOV maatregelen 1.070.000€      

Waarvan MBO 18- maatregelen 951.000€          

Waarvan bereikbaarheid maatregelen 175.000€          

Waarvan overig -90.628€          
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Algemeen 
 

 

Passende businzet 

Op basis van de ontwikkeling van gebruik van het busvervoer wordt de komende periode nog 

bezien waar ritten uitgevoerd kunnen gaan worden met kleinere bussen, van vast naar 

LijnBelBus kunnen en waar eventueel ritten juist met grotere bussen moeten worden 

uitgevoerd.  

 

 

Betrouwbare vertrektijden 

Bij de totstandkoming van elke nieuwe dienstregeling wordt aandacht geschonken aan het 

betrouwbaarder maken/houden van de dienstregeling. Waar nodig worden ook voor 

dienstregeling 2017 vertrektijden van bussen aangepast om de kans op het te vroeg 

vertrekken van bussen te verkleinen en te laat vertrekken van bussen te verminderen.  

 

 

Zomervakantie 

Evenals voorgaande jaren blijven we de inzet van de bussen rondom de zomervakantie in de 

gaten houden. In de week voor de zomervakantie van basis- en middelbare scholen rijden 

bussen nu al de zomervakantiedienstregeling. Inzet van de reguliere dienstregeling is voor 

deze week kostbaar en inefficiënt door het sterk gedaalde gebruik van de bussen. Om toch een 

iets eenduidiger dienstregeling te kunnen bereiken is het voorstel in 2017 de bussen in deze 

week volgens de kleine vakantiedienstregeling te laten rijden. Vooral Qliner en Q-link lijnen 

rijden op dagen met een kleine vakantiedienstregeling vaker dan op dagen met een 

zomervakantiedienstregeling.  

 
 

Reizigers gevolgen Meer ritten in de week voor de zomervakantie.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 190.000 euro t.o.v. huidige extra ritten die al in deze 

periode rijden.  

 

 

  

kerstvakantie voorjaarsvakantie meivakantie zomervakantie herfstvakantie kerstvakantie
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Haltes 

In een aantal gevallen is in het memo al aangegeven dat bepaalde haltes vervallen of worden 

gecombineerd. Dit zal voor meer gebieden de komende periode worden ingevuld.  

 

 

LijnBelBus  

De LijnBelBus biedt een vraagafhankelijke toevoeging aan de basisdienstregeling op een aantal 

lijnen. In 2009 is gestart met de inzet van de LijnBelBus van 7 tot 24 uur, inmiddels blijkt het 

gebruik aan de dagranden zodanig beperkt te zijn dat continuering niet gewenst is. Bovendien 

is op een aantal lijnen het reguliere gebruik zover teruggelopen dat er alleen maar LijnBelBus 

over is gebleven.  

 

In juni 2015 is door het DB besloten om de Lijnbelbussen op lijnen waar geen vaste ritten zijn 

te beëindigen per december 2016. Lijnbelbus op een lijn waar geen vaste ritten rijden is 

eigenlijk een vorm van regiotaxi, maar dan tegen OV-tarief, waar regiotaxi ongeveer 2x OV-

tarief is. Daarmee is deze vorm van lijnbelbus te beschouwen als extra gesubsidieerd 

regiotaxivervoer, waar in het kader van het gelijkheidsbeginsel geen grond voor is. Het besluit 

deze vorm van Lijnbelbus te beëindigen is vroegtijdig genomen om de gemeenten in het 

gebied de gelegenheid te geven om met alternatieven voor deze voorzieningen te komen, 

mede in het kader van de vorming van publiek vervoer. Op een aantal van deze Lijnbelbussen 

is dit van de grond gekomen, echter niet op alle. Daarom gaat het DB OV-bureau in overleg 

met de Stuurgroep Publiek Vervoer over de beëindiging van deze vorm van Lijnbelbus en de 

snelheid waarmee alternatieven van de grond kunnen komen. 

 

De volgende LijnBelBus lijnen komen te vervallen: 

 LijnBelBus 5, 6 en 7 in Emmen  

 LijnBelBus 38 Echten – Hoogeveen 

 LijnBelBus 46 Ruinen – Dwingeloo 

 LijnBelBus 53 Gieten – Rolde (- Assen) 

 LijnBelBus 57 Gieten – Annen  

 LijnBelBus 30/32 Zuidhorn – Munnekezijl 

 LijnBelBus 48 Winschoten – ’t Waar 

 LijnBelBus 49 Siddeburen – Zuidbroek 

 LijnBelBus 71 Alteveer – Veendam 

 LijnBelBus 235 Wapse – Steenwijk (tijdelijke lijn 2016) 

 LijnBelBus 237 Nieuw Balinge – Westerbork (tijdelijk lijn in 2016) 

 LijnBelBus 261 Opwierde – Damsterheerd 

 LijnBelBus 811 Vlagtwedde – Bad Nieuweschans 

 LijnBelBus 817 Finsterwolde – Bad Nieuweschans 

 

Reizigers gevolgen Gemiddeld wordt in 4,1 procent van de reismogelijkheden 

daadwerkelijk gebruik gemaakt van reismogelijkheden op 

bovenstaande LijnBelBussen.  

In een aantal gevallen moet met Regiotaxi worden gereisd in plaats 

van met LijnBelBus.  

Dienstregeling kosten Besparing omstreeks 120.000 euro 

Bijdrage voor publiek vervoer i.v.m. vervallen lijn 811 10.000 euro 

voor 2017 en 2018.  
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P+R verbindingen 

In 2017 gaat de schop in de grond voor de aanleg van de Ring Zuid. Naar verwachting zorgt dit 

voor verkeershinder, met name voor de bedrijvenlocaties rondom de Ring Zuid, zoals 

Europapark, Martini ziekenhuis en omgeving, Gasunie etc. Onder regie van Groningen 

Bereikbaar is er overleg gaande met de bedrijven over het beperken van de automobiliteit 

naar de bedrijvenlocaties. Fiets en openbaar vervoer zijn belangrijke alternatieven in de 

periode van werkzaamheden. Vanuit het OV-bureau wordt hierop ingezet door de HOV lijnen 

vanuit de regio, mensen kunnen vanaf huis of vanaf de P+R verder met OV. Voor de genoemde 

bedrijvenlocaties geldt echter dat er geen rechtstreekse c.q. directe verbinding is vanaf de P+R 

locaties naar de bedrijventerreinen. Dit is een van de redenen dat voorgesteld wordt lijn 8 van 

Martini ziekenhuis naar P+R Hoogkerk door te trekken (zie onderdeel Groningen Stad). Op dit 

moment is er overleg gaande met de bedrijven over de mogelijkheden van extra spitsbussen 

vanaf de P+R locaties. Groningen Bereikbaar coördineert deze contacten.  

 

In Assen vinden grootschalige werkzaamheden aan de Florijnas plaats. Ook hier is al eerder 

gekozen voor het doortrekken van stadslijn 1 met een grote bus via de Overcingellaan Zuid 

naar het TT-circuit. Voor de grote bedrijvenlocaties rond de NAM kan intensivering van de 

lijnen ook een functie hebben in het beperken van de automobiliteit. Vanwege de 

werkzaamheden wordt deze functie op dit moment ingevuld door de omgelegde streeklijnen. 

Omdat de verwachting is dat de extra verbindingen in eerste instantie niet kostendekkend zijn 

is vanuit het OV-bureau een budget van maximaal 0,5 miljoen beschikbaar gesteld om de 

benodigde lijnen toch te kunnen laten rijden.   
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Groningen West 
 

 
 

Knooppunt Drachten Oost 

Per dienstregeling 2017 wordt een nieuw knooppunt aan de oostkant van Drachten geopend 

t.h.v. de huidige halte Vallaat naast het Van der Valk hotel. Naast de Friese lijnen zullen de 

lijnen van/naar Groningen hier gaan halteren. Al deze lijnen krijgen hierdoor een iets langere 

reistijd.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers vanuit veel Friese dorpen krijgen via het knooppunt in 

Drachten een nieuwe, snellere reismogelijkheid naar de stad 

Groningen. 

Dienstregeling kosten Zie Qliner Drachten - Groningen 
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Qliner Drachten - Groningen 

Mede als gevolg van de opening van het knooppunt stellen wij voor de volgende wijzigingen 

door te voeren op de Qliner lijnen tussen Groningen en Drachten: 

 Qliner 304 laten rijden naar Drachten Himsterhout, hierdoor worden meer haltes door 

lijn 304 in Drachten bediend. Qliner 314 zal op minder momenten van/naar 

Himsterhout rijden maar eindigt op die momenten bij de Eikesingel.  

 Toevoegen van extra spitsritten op Qliner 314, waarbij enkele ritten in de 

tegenspitsrichting (’s morgens richting Drachten, ’s middags richting Groningen) vanaf 

de halte Eikesingel rechtstreeks naar Groningen zullen rijden.  

 In de avonduren en het weekend Qliner 314 te vervangen door de Qliner Heerenveen 

– Groningen die op deze momenten ook via route Eikesingel – Knobelsdorffplein – 

Oost gaat rijden. Het routedeel Himsterhout – Eikesingel wordt opgevangen door 

Qliner 304. Tussen Groningen en Drachten rijdt hierdoor tot middernacht twee keer 

per uur een Qliner. Nu is dat tot 22 uur ’s avonds.  

 Op alle dagen een latere verbinding tussen Groningen en Heerenveen te laten rijden.  

 

Reizigers gevolgen Aangepaste reismogelijkheden tussen Drachten en Groningen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten (maximaal) 250.000 euro  

 

 

Studentenlijn Drachten - Groningen 

Samenvoegen spitslijnen 604 (2 ritten van Drachten naar Zernike) en 335 (3 ritten per richting 

Joure – Heerenveen – Zernike tot nieuwe 335 Joure – Heerenveen – Drachten knooppunt Oost 

– Zernike (3 ritten per richting per dag). 

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden tussen Drachten en Zernike. Vervallen 

rechtstreekse reismogelijkheid van Marum, Boerakker en 

Midwolde naar Zernike.   
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Groningen Noord 

 
 

 

Lijn 61 Uithuizen – Middelstum - Groningen  

Om in te spelen op de toenemende vraag naar vervoer i.v.m. gratis OV MBO 18-  per 1/1/2017 

willen we in de spitsuren extra ritten toevoegen op het routedeel Middelstum – Bedum - 

Groningen. Concreet houdt dit in dat in de ochtendspits in het drukste uur elke 15 minuten 

een bus gaat rijden naar Groningen in plaats van elke 20 minuten. In de middagspits stellen wij 

voor van globaal 14 tot 17 uur elke 20 minuten te gaan rijden op het routedeel Groningen – 

Bedum – Middelstum i.p.v. eens per 30 minuten.  

De gemeente Eemsmond ontwikkelt in 2016 een centrumplan voor Uithuizen. In dat kader 

heeft de gemeente gevraagd naar een andere route van de bus in Uithuizen per dienstregeling 

2017. Waarschijnlijk zal de bediening van de halte Engersmastraat vervallen. Alternatieve halte 

is bij het station op 200 meter afstand.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer reismogelijkheden in de (brede) spitsuren. 

Dienstregeling kosten Extra kosten 85.000 euro 
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Lijn 65 Zoutkamp – Groningen / 163 Holwerd – Lauwersoog - Groningen 

Door de (gefaseerde) reconstructie van de N361 (Lauwersoog-Groningen) wijzigt de route en 

de bediening van haltes voor de lijnen 65 en 163. Beide lijnen gaan via de omgelegde N361 

rijden tussen Winsum en Eenrum. Ter hoogte van de aansluiting naar Eenrum en 

Mensingeweer komt een vervangende halte voor Mensingeweer. De halte bij Maarhuizen 

komt mogelijk te vervallen. 

Op werkdagen zal net als op andere lijnen op verzoek van reizigers een latere rit gaan rijden.  

 

Reizigers gevolgen Wijziging van haltelocaties bij Eenrum en Mensingeweer. Extra late 

reismogelijkheid vanuit de stad Groningen richting Zoutkamp op werkdagen.   

Dienstregeling 

kosten 

Besparing (voor dienstregeling 2018) is 300.000 euro. Extra kosten zijn te 

verwachten voor enkele streeklijnen die op bepaalde momenten bijvoorbeeld 

extra ritten zullen kunnen krijgen.  

 

 

Lijn 245 Stadsdienst Delfzijl (per dienstregeling 2018) 

In 2015 en 2016 zijn de stadsdiensten vervallen in Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Assen, 

Hoogeveen en Meppel. Deze stadsdiensten kenden een lage kostendekkingsgraad. Dat geldt 

ook voor de Servicebus Delfzijl (circa 25%). Wij stellen voor Servicebus Delfzijl te beëindigen 

per dienstregeling 2018. De gemeente heeft zo voldoende tijd voor het eventueel ontwikkelen 

van alternatieven (Publiek Vervoer). Daarbij zal ook gekeken worden welk deel van de huidige 

route van de Servicebus overgenomen kan worden door regulier OV.  

Reizigers gevolgen De afstand van de bushalte vanaf de herkomst en/of bestemming zal in enkele 

situaties vergroot worden door het stopzetten van de Servicebus in Delfzijl.  

Dienstregeling 

kosten 

Besparing (voor dienstregeling 2018) is 300.000 euro. Extra kosten zijn te 

verwachten voor enkele streeklijnen die op bepaalde momenten bijvoorbeeld 

extra ritten zullen kunnen krijgen.  

 

 

Lijn 140 Delfzijl – Appingedam – Ten Boer – Groningen 

De afgelopen jaren hebben de lijnen 40 en 140 een reizigersgroei gerealiseerd. In drie jaar is 

het vervoer met 50% toegenomen. Het aanbod van ritten is hier ook meermaals op aangepast. 

Per 8 mei 2016 gaat lijn 40 (Delfzijl-Groningen via Lewenborg en Kardinge) op in lijn 140 (via 

Damsterdiep). Bij de halte Ruischerbrug sluit lijn 140 aan op Q-link 3 zodat scholieren naar de 

scholenboulevard in Lewenborg altijd een reismogelijkheid hebben. In 2017 willen we hier 

verder op voortborduren door lijn 140 als Q-link lijn 6 uit te voeren. Er worden nieuwe gelede 

Q-link bussen met wifi en airco ingezet met meer capaciteit. Vooralsnog wordt uitgegaan van 

het aantal ritten dat vanaf mei 2016 geboden wordt. Met de provincie en betrokken 

gemeenten zullen we bekijken of de haltes nog extra aangepast moeten worden, naast de 

maatregelen die de provincie al neemt in het kader van de werkzaamheden aan de N360. 

In Groningen wijzigt de route iets. Voortaan wordt via de Hoofdingang van het UMCG gereden. 

Daarnaast wordt Q-link lijn 6 verlengd naar P+R Haren als versterking van Q-link 5.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer capaciteit op bestaande ritten, rechtstreekse 

bediening van hoofdingang UMCG, airco en wifi. Meer reismogelijkheden 
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tussen P+R Haren en centrum – UMCG Hoofdingang.  

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 250.000 euro voor omzet lijn 140 naar Q-link 6 naast de kosten 

die Qbuzz voor haar rekening neemt vanwege de verlenging van de concessie.  

 

 

Lijn 78/178 Appingedam – Siddeburen – Groningen (per dienstregeling 2018 of eerder) 

De verbinding tussen Siddeburen, Slochteren, Kolham en Groningen wordt geboden door de 

lijnen 78 en 178. Lijn 78 rijdt elke dag. Lijn 178 biedt aanvullend op lijn 78 op werkdagen snelle 

ritten naar Groningen (ongeveer 15 minuten sneller). Uit analyses is gebleken dat het aantal 

reizigers tussen Harkstede / Scharmer en het gedeelte tussen Kolham en Siddeburen erg klein 

is (2 tot 4 klanten per dag). De gecombineerde route die lijn 78 biedt is dan ook vooral om het 

hele lint tussen Siddeburen en Engelbert een verbinding met Groningen te bieden, maar zorgt 

ervoor dat klanten uit Slochteren en Siddeburen op veel momenten langer onderweg zijn dan 

noodzakelijk. Hiermee is de verbinding voor hen onaantrekkelijk. 

In 2017 is de realisatie van P+R Meerstad gepland. Het is de bedoeling dat Q-link 5 per 

dienstregeling 2018 hiernaar toe gaat rijden (zie verderop dit document). Wij stellen voor een 

deel van de ritten van Q-link 5 te verlengen van/naar een nieuwe keervoorziening ter hoogte 

van recreatieterrein de Borgmeren. Engelbert/Middelbert, Harkstede en Scharmer worden dan 

2x per uur (’s avonds en zondags 1x per uur) bediend door lijn 5. Tegelijkertijd willen we de 

ritten van lijn 78 omzetten in ritten van lijn 178. Hiermee krijgen Siddeburen, Slochteren, 

Froombosch en Kolham altijd een snelle verbinding met Groningen. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers uit Engelbert/Middelbert , Harkstede en Scharmer profiteren van een 

halfuurdienst op maandag t/m zaterdag overdag in plaats van een uurdienst nu. 

Reizigers uit Siddeburen, Slochteren, Froombosch en Kolham naar Groningen 

profiteren van meer snelle ritten (altijd lijn 178, in plaats van alleen op 

werkdagen overdag en zijn 15 minuten sneller in Groningen).  

Klanten vanuit Harkstede en Scharmer (2 tot 4 per dag) verliezen hun 

rechtstreekse verbinding met Slochteren en Siddeburen. 

Dienstregeling 

kosten 

Op jaarbasis 200.000 euro voor omzet lijn 78/178/5 naar nieuwe lijnen 178 en 

5. Effectuering van deze maatregel is per dienstregeling 2018, of eventueel 

eerder indien inframaatregel voor meerdere wijzigingen in de stad eerder 

gereed zijn.  
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Groningen en Drenthe Oost 
 

In Oost-Groningen/Drenthe krijgen vrijwel alle reizigers te maken met wijzigingen van 

busroutes en vertrektijden. Deze wijzigingen hangen met elkaar samen. Met elkaar zorgen ze 

voor een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer in Oost-Groningen/Drenthe. Het 

vervoernetwerk in het gebied is zo ontwikkeld dat voor veel reizigers een beter openbaar 

vervoersaanbod ontstaat. Wij verwachten dat hiermee meer reizigers van het openbaar 

vervoer gebruik gaan maken. Een beperkt aantal reizigers gaat er (iets) op achteruit. 

 

De  belangrijkste verbeteringen: 

 Reizigers uit Veendam en Gieten krijgen met lijn 110 in Assen aansluiting op de 

Intercity van/naar Zwolle-Randstad.  

 Reizigers uit Winschoten/Pekela’s krijgen met de nieuwe rechtstreekse lijn via 

Stadskanaal in Assen aansluiting op de Intercity naar Zwolle-Randstad. 

 Reizigers uit Veendam en Hoogezand-Sappemeer kunnen voortaan met alle ritten van 

lijn 171 doorrijden naar Zernike. 

 Qliner 300 Groningen – Emmen gaat in Emmen goed aansluiten op de stadsdienst 

Emmen en de trein.  

 Reizigers uit Ter Apel reizen 10 minuten sneller naar Groningen (met een overstap in 

Gieten). 

 Vanuit Ter Apel naar Emmen krijgen reizigers in de middag een half uurdienst. 

 Tussen Stadskanaal en Groningen ontstaat (op de  momenten dat lijn 312 niet rijdt) 

een halfuurdienst (lijn 73 via Gieten en lijn 28 rechtstreeks).  

 Lijn 14 Stadskanaal-Vlagtwedde-Winschoten krijgt meer spitsritten; Bourtange wordt 

in twee richtingen op alle ritten van lijn 14 aangesloten door een pendelbusje. 

 

De belangrijkste nadelen: 

 Lijn 73 sluit niet meer goed aan op de stadsbus Emmen; er wordt  nog gekeken of 

stadslijn 12 (“ scholierenlijn”) aangepast kan worden zodat voor deze relatie de reistijd 

niet toeneemt.   

 Ommelanderwijk verliest zijn rechtstreekse bus 110 met Assen (gebruik 0 tot 1 reiziger 

per dag). 

 De rechtstreekse verbinding tussen Groningen en Ter Apel vervalt. Daar staat 

tegenover dat er een 10-minuten snellere verbinding ontstaat via een overstap in 

Gieten. 

 Vanuit Wildervank wordt niet meer aangesloten op de trein in Veendam; alternatief is 

reizen via Gieten met een gelijke reistijd. 

 

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 55.000 euro voor alle maatregelen heel Oost Groningen en 

Drenthe (exclusief maatregelen Qliner 300 en 312)  

 

Op de volgende pagina’s zijn de voorstellen per lijn opgenomen.  
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Lijn 110 Winschoten – Veendam - Assen  

De vertrektijden van de lijnen op Knooppunt Gieten worden gewijzigd. Lijn 110 zal daardoor in 

Assen weer gaan aansluiten op de Intercity’s. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van 

klanten en het consumentenplatform gehonoreerd. Verbeterde aansluitingen in Assen zorgen 

voor verslechterde aansluitingen in Bareveld, Veendam en Winschoten. Deze willen we als 

volgt oplossen: 

 Lijn 110 wordt ‘geknipt’ in twee delen; het eerste gedeelte gaat rijden tussen Veendam 

Station en Assen. Deze gaat in Gieten aansluiten op de verschoven vertrektijden. In 

Veendam sluit lijn 110 van/naar Assen overdag niet meer aan op de treinen van/naar 

Groningen. ’s Avonds is deze aansluiting wel mogelijk. Uit huidige vervoercijfers blijkt 

dat er relatief weinig ‘over het station heen’ gereisd wordt met de 110, de meeste 

mensen stappen voor het station of op het station uit of over.  

 Het gedeelte Veendam – Winschoten blijft wel aansluiten op de treinen in Veendam 

en Winschoten. De vertrektijden richting Winschoten verschuiven met ongeveer een 

half uur in verband met de gewijzigde vertrektijden op lijn 75 (zie verderop). 

 Om de doorgaande verbinding tussen Winschoten en de Pekela’s enerzijds en het 

centrum van Veendam anderzijds te behouden, gaat lijn 110 Winschoten – Veendam 

doorrijden als lijn 171 naar Groningen. 

 De gewijzigde vertrektijden hebben tot gevolg dat de eerste bus tussen Assen en 

Veendam v.v. ongeveer 45 minuten vroeger gaat rijden. De laatste bus gaat een 

kwartier later. Hiermee wordt deze verbinding aantrekkelijker voor klanten die verder 

met de trein reizen, naar bijvoorbeeld de Randstad.  

We onderzoeken nog of het noodzakelijk is de extra spitsritten tussen Gieten en Assen te 

behouden. Deze ritten rijden aansluitend op de intercity treinen en trekken daardoor een 

specifieke groep reizigers. Met de nieuwe vertrektijden wordt die aansluiting overgenomen 

door de bussen uit Veendam. Mogelijk dat daardoor weer volstaan kan worden met 2 ritten 

per uur. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers tussen Veendam, Gieten en Assen profiteren van vroegere en latere 

verbindingen en verbeterde aansluitingen in Assen. 

Doorgaande reizigers tussen Winschoten / de Pekela’s en Assen krijgen te maken met 

een overstap van ongeveer 15 minuten of kunnen op werkdagen reizen met de door 

gekoppelde lijnen 24 en 75. 

Klanten uit Wildervank naar Groningen reizen voortaan via Gieten De reistijd is 

nagenoeg gelijk. 

 

 

Qliner 300/305 Emmen – Gieten - Groningen 

De vertrektijden van de lijnen op Knooppunt Gieten worden gewijzigd. De Qliner zal hierdoor 

in de avonduren, in het weekend en op werkdagen in de zomervakantie weer gaan aansluiten 

op de stadslijnen in Emmen en de trein van/naar Zwolle.  

Het OV-bureau Groningen – Drenthe, Arriva en Qbuzz onderzoeken momenteel gezamenlijk de 

mogelijkheid om lijnen 300 en 305 volledig te integreren in één hoogfrequente lijn 300. 

Daarnaast overwegen we om op zaterdagmiddag een kwartierdienst te bieden tussen Emmen 

en Groningen. Hiermee wordt een aantrekkelijke verbinding geboden voor reizigers naar 

bijvoorbeeld de binnenstad van Groningen en Wildlands in Emmen. Op zondagavond zal ook 
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een kwartierdienst geboden worden omdat de zitplaatscapaciteit van drie bussen per uur op 

zondagavond onvoldoende is.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren mogelijk van een hoogfrequente en eenduidige 

lijnvoering tussen Emmen en Groningen. 

Weekendreizigers profiteren van een hogere frequentie. 

Dienstregeling kosten Extra kosten 300.000 euro  

 

 

Qliner 312 Stadskanaal – Gieten - Groningen 

De aangepaste vertrektijden rond Gieten én de gewijzigde lijnenstructuur in Oost Groningen 

maken dat het gewenst is de vertrektijden van lijn 312 aan te passen. De basisuurdienst wordt 

zo afgestemd dat samen met lijn 28 elk half uur een verbinding via Gieten blijft bestaan.  

Aan het einde van de ochtendspits wordt er een rit toegevoegd vanuit Stadskanaal. Hierdoor 

ontstaat langer een hogere frequentie. De ‘tussenritten’ Groningen – Gieten v.v. worden 

opgeheven. Deze ritten trekken te weinig reizigers (3 tot 15 per rit) en hebben op die 

momenten alternatieven met andere bussen met voldoende capaciteit (waaronder de nieuwe 

rit vanuit Stadskanaal). 

De kwartierdienst in de middagspits rijdt langer door. Voortaan wordt tot 17:30 uur uit 

Groningen elk kwartier gereden. Daarna elk half uur tot 19:00 uur. Hiermee wordt de 

verbinding voor forenzen aantrekkelijker en kan het aantal versterkingsritten op Qliner 300 

worden verminderd.  

 

Om het openbaar vervoergebruik tussen Stadskanaal en Groningen nog verder te stimuleren 

zullen wij ten behoeve van de dienstregeling 2018 onderzoeken in welke mate het toevoegen 

van Qliner 312 in de avonduren en op zaterdag en zondag kan bijdragen aan groei op 

werkdagen overdag.  

 

Reizigers gevolgen Spitsreizigers profiteren van meer ritten tussen Stadskanaal en 

Groningen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 45.000 euro 

 

 

Lijn 59 Gieten – Emmen 

Net als alle andere buslijnen van/naar Gieten, wijzigen ook de vertrektijden van lijn 59.  

Omdat de verschoven vertrektijd van lijn 59 niet goed aansluit op de aanvangstijden van 

scholen in Emmen, zal een rit van lijn 600 als lijn 59 gaan rijden van Borger via Exloo naar 

Emmen.   
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Lijn 28/73 Groningen / Gieten – Stadskanaal – Valthermond / Ter Apel - Emmen 

De aangepaste vertrektijden van lijn 110 hebben tot gevolg dat de vertrektijden van lijn 73 in 

Bareveld verschoven moeten worden. Dit om de reisrelatie tussen Veendam en Stadskanaal in 

stand te houden. Het verschuiven van de vertrektijden van lijn 73 leidt tot verslechterde 

aansluitingen in Emmen op de treinen en overige bussen. Om voor zoveel mogelijk klanten 

deze aansluitingen wel te bieden stellen wij het volgende voor: 

 Lijn 28 en 73 ten noorden van Stadskanaal om te wisselen van route. Hierdoor gaat lijn 

28 rijden vanuit Emmen naar Groningen via Valthermond, Musselkanaal, Stadskanaal, 

Bareveld en Hoogezand. Lijn 28 sluit in Bareveld aan op lijn 110 van/naar Veendam en 

in Emmen op de stadsbussen. Daarnaast is er aansluiting op de stoptrein uit Zwolle en 

een ruimere overstap op de sneltrein naar Zwolle. 

 Lijn 73 van Emmen naar Gieten via Ter Apel, Stadskanaal en Gasselternijveen te laten 

rijden. Lijn 73 sluit in Gieten aan op lijnen 110 en 300. In Emmen kan geen aansluiting 

geboden worden op de stadsbussen, wel wordt aangesloten op de treinen van/naar 

Zwolle. Bij het opstellen van de dienstregeling van lijn 12 naar de scholen in Emmen 

houden we rekening met de afwijkende aankomsttijden van lijn 73, zodat scholieren 

met een snelle overstap de scholen kunnen bereiken.  

 De verschoven vertrektijden maken het mogelijk dat de middagspitsritten tussen 

Emmen en Ter Apel ook richting Emmen een halfuurdienst vormen met de ritten 

vanuit Gieten. Momenteel rijden deze ritten ongeveer 10 minuten na de reguliere 

bussen.  

Als gevolg van deze wijziging wordt de rechtstreekse (langzame) verbinding tussen Ter Apel en 

Groningen verbroken. Op basis van OV Chipkaart cijfers krijgen ongeveer 13 klanten per dag te 

maken met een (extra) overstap. Klanten die reizen tussen Ter Apel en Groningen kunnen in 

Gieten overstappen op lijn 300. Deze reismogelijkheid is ongeveer 10 minuten sneller dan de 

huidige rechtstreekse verbinding.  

Door de gewijzigde vertrektijden wijzigen ook de tijden van de eerste en laatste bussen. 

Uitgangspunt is dat de laatste bussen niet vroeger vertrekken dan in de huidige dienstregeling. 

Voor de eerste bussen geldt het omgekeerde. 

De gewijzigde vertrektijden zorgen ervoor dat er op momenten dat lijn 312 niet rijdt alsnog elk 

half uur een verbinding tussen Groningen en Stadskanaal – Musselkanaal geboden wordt. Op 

het hele uur rechtstreeks met lijn 28. Op het halve uur met de combinatie 300-73. De laatste 

verbinding is 10 minuten sneller. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers krijgen te maken met gewijzigde vertrektijden en andere reisroutes. Voor 

98/99 % van de reizigers blijven de rechtstreekse reismogelijkheden behouden. De 

overige reizigers krijgen te maken met een overstap.  

Voor reizigers tussen Ter Apel en Groningen wordt de reistijd 10 minuten sneller bij 

overstap in Gieten. Reizigers vanuit Ter Apel naar Emmen profiteren van een betere 

spreiding van de reismogelijkheden in de middagspits. 
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Lijn 75/24 Winschoten - Stadskanaal - Rolde - Assen 

In plaats van de huidige rechtstreekse busverbinding tussen de Pekela’s en Assen via Veendam 

met lijn 110 zal een alternatieve rechtstreekse busverbinding worden geboden via Stadskanaal 

door de gecombineerde lijnen 75 (Winschoten – Pekela’s – Stadskanaal) en 24 (Stadskanaal – 

Borger – Assen). Alle ritten gaan in Assen aansluiten op de Intercity van/naar Zwolle. Door 

deze koppeling verschuiven de vertrektijden van Stadskanaal naar Winschoten met ongeveer 

een half uur. Doordat ook de vertrektijden van lijn 110 wijzigen, blijft op werkdagen elk half 

uur een bus rijden tussen Winschoten en de Pekela’s.  

Het voorstel is in Rolde dezelfde route te gaan rijden als lijn 21 om hiermee een eenduidiger 

route voor de bussen in Rolde te realiseren. De reistijd voor de doorgaande reizigers ook 

vermindert daarmee ook. Daarnaast is het voorstel de halte Burg. Reijndersstraat in Rolde te 

laten vervallen voor alle lijnen. Het gemiddeld aantal incheckers op werkdagen is lager dan 1, 

er is een alternatieve halte op 150 meter afstand is de halte Kerkbrink.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers uit Winschoten en de Pekela´s behouden op werkdagen hun rechtstreekse 

verbinding met Assen. De reistijd is ongeveer hetzelfde als nu met lijn 110. 

De gemiddeld 10 inchekers per werkdag die instappen bij de haltes Waardeel en 

Volmachtenlaan hebben een alternatieve halte op 550 a 700 meter afstand vanaf de 

huidige halte. Ruim 100 reizigers per dag hebben door de aanpassing van de route in 

Rolde een snellere en comfortabelere route, verwachting is dat het aantal doorgaande 

reizigers zal toenemen t.g.v. de lijnkoppeling met lijn 75. In heel Rolde stappen per dag 

113 personen per dag op de bus.   

 

 

Lijn 11/14 Winschoten – Vlagtwedde - Stadskanaal 

Doordat veel vertrektijden van buslijnen in Oost – Groningen verschuiven, schuiven ook de 

vertrektijden van de lijnen 11 en 14 mee. Tussen Stadskanaal en Winschoten blijft hierdoor elk 

half uur een bus rijden (lijnen 14 en 75). De nieuwe vertrektijden betekenen wel dat de directe 

verbinding tussen Winschoten en Bourtange niet meer te bieden is zonder dat dit leidt tot 

verslechterde aansluitingen op de treinen in Winschoten. Daarom wordt het volgende aanbod 

voorgesteld: 

 Lijn 14 1x per uur tussen Winschoten en Stadskanaal te rijden met goede aansluitingen 

op de trein in Winschoten en op lijn 15 naar Emmen in Stadskanaal. 

 In de ochtendspits lijn 14 elk half uur het gehele traject tussen Winschoten en 

Stadskanaal in beide richtingen te bieden. Hiermee krijgen Onstwedde en Alteveer een 

betere bediening. 

 In de middagspits elk half uur een extra rit te bieden tussen Winschoten en 

Vlagtwedde. 

 In Vlagtwedde op elke rit van/naar Winschoten en Stadskanaal een aansluiting naar 

Bourtange te bieden. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Tussen Bourtange en Vlagtwedde gaat de bus vaker rijden. Reizigers van/naar 

Winschoten moeten voortaan in Vlagtwedde overstappen. De reistijd blijft gelijk.  

Reizigers uit Onstwedde en Alteveer profiteren van meer ritten in de ochtendspits 
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Lijn 12 Bad Nieuweschans – Bellingwolde – Winschoten 

We overwegen de vertrektijden van lijn 12 te verschuiven om hiermee in de ochtenduren op 

betere tijden in Winschoten te kunnen aankomen. Definitieve keuze hangt nog af van 

treintijden in de avonduren van/naar Winschoten.  

 

 

Lijn 13 Veendam – Winschoten  

De lijnen 13 en 110 bieden gezamenlijk een halfuurdienst tussen Winschoten en Veendam. 

Door de gewijzigde tijden van lijn 110, wijzigen ook de tijden van lijn 13. Het aantal ritten blijft 

ongewijzigd.  

 

 

Lijn 171 Veendam - Groningen Zernike 

Lijn 110 (Winschoten – Veendam – Gieten – Assen) wordt gesplitst bij station Veendam. Om de 

doorgaande verbinding tussen de Pekela’s en Veendam centrum en Sorghvliet te behouden, 

willen we lijn 171 koppelen aan de ritten van lijn 110 (en 13) tussen Veendam en Winschoten. 

Tussen Veendam Station en Sorghvliet gaat ook in de daluren elk half uur een bus rijden. Zo 

blijft er elk half uur een bus vanuit Veendam aansluiten op de treinen van/naar Groningen. Op 

zaterdag is dit overdag elk uur.  

In Groningen rijden voortaan alle ritten door van/naar Zernike. Hiermee wordt Zernike campus 

vanuit Hoogezand en Veendam rechtstreeks bereikbaar voor studenten die later beginnen of 

vroeger eindigen. Keuze wordt nog gemaakt of dit ook in de vakantieperiodes zal gebeuren. In 

de spitsuren blijft lijn 171 elk half uur rijden tussen Veendam en Zernike. Lijn 171 rijdt in 

Groningen over de nieuwe busbaan Kolendrift tussen UMCG Noord en Boterdiep, in ieder 

geval per dienstregeling 2017, indien mogelijk eerder. 

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer rechtstreekse verbindingen met Zernike. In 

combinatie met lijn 110 wordt vanuit Veendam voortaan op vrijwel alle 

treinen een aansluiting geboden van/naar Groningen. 

 

 

Lijn 174 Veendam – Zuidbroek – Groningen Hoofdstation 

De vertrektijden wijzigen. Voortaan wordt van maandag t/m zaterdag aangesloten op lijn 110 

naar Assen (of wordt een doorgaande verbinding geboden). In Zuidbroek blijven goede 

aansluitingen op de treinen naar Groningen bestaan.  

In de spitsuren blijven ook extra ritten rijden tussen Veendam en Groningen. Tussen 

Hoogezand en Groningen vormen deze ritten samen met lijn 73 een halfuurdienst. Het is niet 

meer mogelijk van Zuidbroek naar Veendam een halfuurdienst te bieden. Van Veendam naar 

Zuidbroek is dat nog wel mogelijk. Lijn 174 blijft in Zuidbroek aansluiten op de trein van/naar 

Groningen.  

 

Reizigers gevolgen Gewijzigde vertrektijden.  
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Groningen Stad 
 

 

De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) zijn onder te verdelen in 

voorstellen per december 2016 en voorstellen die in de loop van 2017 worden doorgevoerd. 

De laatste categorie betreft de invoering van de tweede fase van de vastgestelde HOV-visie en 

de implementatie van de binnenstadsvisie aan de westzijde van de binnenstad. Hiervoor zijn 

aanpassingen nodig aan de infrastructuur, bijvoorbeeld waar het gaat om het gereedkomen 

van P+R Meerstad, de knoop UMCG Noord en de Eeldersingel. Afgesproken is deze wijzigingen 

in principe gelijktijdig door te voeren. Op dit moment is nog niet 100 procent helder op welk 

moment dat zal zijn, alleen dat het niet eerder is danmedio zomervakantie 2017. 

Veiligheidshalve gaan wij thans uit van uitvoering per dienstregeling 2018. Eventueel zouden 

deze wijzigingen ook vervroegd kunnen worden doorgevoerd per bijvoorbeeld begin of einde 

zomervakantie 2017.  

 

Voorstellen per dec 2016 liggen op dit moment voor ter besluitvorming inclusief financiële 

consequenties. Vanwege de latere invoering van de maatregelen per zomer/eind 2017 is meer 

tijd voor uitwerking en besluitvorming beschikbaar. Om deze reden geven we op dit moment 
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ter informatie een algemene beschrijving van deze maatregelen en wordt de komende tijd 

gebruikt om dit nader uit te werken, onder andere in afstemming met Groningen Bereikbaar 

en Aanpak Ring Zuid. Wij verwachten voor het de implementatie van de tweede fase van de 

HOV-visie een extra beslag op exploitatiemiddelen van 0,5 a 1 miljoen euro. De nadere 

uitwerking van de voorstellen wordt opgenomen in de begroting 2018 en de 

dienstregelingsvoorstellen dienstregeling 2018 en gaat daarmee alleen ter kennisname mee in 

de huidige vrijgave van de voorstellen. 

 

 

Maatregelen per dienstregeling 2017 

 

Q-link 6 Haren – HS – Centrum – UMCG – Appingedam – Delfzijl (start dienstregeling 2017) 

Q-link 5 heeft sinds haar introductie twee jaar geleden geleid tot een vervoersgroei van 

ongeveer 30% ten opzichte van haar voorgangers. Bussen in de spitsuren zitten vol. Daarom 

worden sinds 2015 aansluitend op de werktijden van het UMCG extra bussen ingezet. Ook 

wordt in het drukste uur ’s morgens en ’s middags elke 5 minuten een bus ingezet tussen P+R 

Haren en het UMCG of omgekeerd. 

Met de introductie van Q-link 6 naar Ten Boer en Appingedam krijgt het UMCG meer 

verbindingen. Daarnaast rijden vanaf het voorjaar van 2016 ook de lijnen 73, 78, 174 en 178 

via het UMCG. Samen met lijnen 61 en 65 wordt zo tot 14x per uur een snelle verbinding 

tussen het UMCG en het Hoofdstation geboden.  

De introductie van Q-link 6 zorgt ervoor dat Q-link 5 op het routedeel Haren – Hoofdstation 

UMCG verder ontlast wordt. Hiermee worden o.a. de huidige spitsritten Q-link 5 tussen P+R 

Haren en UMCG vervangen. Beide lijnen worden zo opgezet dat ze deels gezamenlijk een 

hoogfrequente verbinding verzorgen. Sommige ritten tussen P+R Haren en Station Europapark 

worden vervangen door Q-link 6. Op zaterdag en zondag leidt dit tot minder ritten op Q-link 5. 

In de daluren op werkdagen bieden beide lijnen voortaan een 10-minutendienst in plaats van 

een kwartierdienst. 

 

Lijnkoppelingen lijnen 2, 6, 9 (start dienstregeling 2017) 

Van/naar de scholen in De Wijert rijden in de spits overvolle bussen omdat hier de laatste 

jaren steeds meer leerlingen naartoe reizen. Frequentieverhoging op deze as is erg kostbaar; 

op het drukste moment van de dag zijn extra chauffeurs en bussen nodig. De bussen zullen op 

piekmomenten overvol blijven. Daarom overwegen we op de spitsritten naar de Wijert 

(huidige lijn 9) gelede bussen in te zetten. Dit is mogelijk door het noordelijke traject van lijn 6 

(Vinkhuizen) te koppelen aan het zuidelijke traject van lijn 9 naar De Wijert en omgekeerd.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers verliezen mogelijk bestaande rechtstreekse verbindingen, maar 

krijgen daar andere rechtstreekse verbindingen voor terug. 

Scholieren naar De Wijert profiteren mogelijk van een toename in 

capaciteit van ongeveer 200 (grotendeels staan)plaatsen per uur 

Dienstregeling 

kosten 

Geen of kleine afname  
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Lijn 2 (Airport) Eelde – Groningen (start dienstregeling 2017) 

Omdat vanaf 1 januari 2017 MBO scholieren onder de 18 jaar ook een studenten OV 

reisproduct krijgen, verwachten we op diverse corridors een toename van het aantal reizigers. 

Eén van de verbindingen waarvan we verwachten dat de bussen te vol worden is lijn 2 uit 

Eelde in de ochtendspits. Ook stellen wij voor om een extra rit te bieden om de drukte in de 

bus van 7:47 uur uit Eelde te verminderen.  

De concessie van Qbuzz is met twee jaar verlengd. Onderdeel van de verlenging is dat Qbuzz 

een rechtstreekse sneldienst naar Groningen Airport Eelde gaat aanbieden, aansluitend op 

lijndienst vluchten (de huidige vluchten van/naar Londen en Gdansk). De dienstregeling en 

route van deze nieuwe verbinding wordt in samenwerking met Groningen Airport Eelde 

opgesteld.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers uit Eelde profiteren van een extra rit in de ochtendspits. 

Reizigers van/naar Groningen Airport Eelde profiteren van een 2x zo snelle 

verbinding van/naar Groningen aansluitend op lijndienst vluchten. 

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 110.000 euro 

 

 

Lijn 8 P+R Hoogkerk – Hoofdstation – Martini Ziekenhuis (start december 2017) 

In de spitsuren ondervindt lijn 8 hinder van congestie op de van Ketwich Verschuurlaan. Om de 

betrouwbaarheid te verbeteren stellen wij voor lijn 8 in plaats van via De Wijert Zuid en de van 

Ketwich Verschuurlaan voortaan via de Vondellaan, Van Iddekingeweg en Paterswoldseweg 

naar het Martini ziekenhuis te laten rijden. Daarnaast willen we lijn 8 vanaf het Martini 

ziekenhuis verlengen naar P+R Hoogkerk. Hiermee wordt lijn 8 als ringlijn van Groningen 

voltooid. 

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer reismogelijkheden in de (brede) spitsuren. 

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 175.000 euro  
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Figuur 2: voorgestelde OV-ontsluiting (gestippeld mogelijk 

toekomstige route naar Meerstad Ter Sluis 
Figuur 2: huidige OV-ontsluiting 

Ter informatie:  

Invoering 2e fase HOV visie en Binnenstadsvisie (per dienstregeling 2018 of eerder) 

 

Q-link 5 Annen – Haren – HS – Centrum – UMCG – Meerstad – Harkstede (per 2018 of eerder) 

Naar verwachting medio 2017 wordt P+R Meerstad geopend. Vanaf dienstregeling 2018 of 

eerder zal Q-link 5 hiernaar toe gaan rijden. De bediening van P+R Euroborg en Station 

Europapark wordt overgenomen door de nieuwe lijn vanaf Zernike. Zoals vermeld bij lijn 

78/178 willen we een deel van de ritten verlengen naar Scharmer. Samen met Gemeente 

Groningen onderzoeken we de mogelijkheid om ook een deel van de ritten te verlengen naar 

Ter Sluis. Dit nieuwe gedeelte van Meerstad zal de komende jaren ontwikkeld worden. Door 

hier vanaf het begin een busverbinding te bieden zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer 

vanaf het moment dat de eerste bewoners zich vestigen een vanzelfsprekendheid is in deze 

wijk. 

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reizigers gevolgen Het aantal rechtstreekse bussen vanaf P+R Haren naar de Grote Markt en 

UMCG Noord daalt op sommige momenten. Naar het Hoofdstation en UMCG 

Hoofdingang worden in combinatie met lijn 6 vrijwel altijd meer ritten 

geboden. 

P+R Meerstad en de Sontweg krijgen een frequente verbinding met de 

binnenstad en het UMCG. P+R Euroborg / P3 en station Europapark verliezen 

hun P+R busverbinding met het centrum.  

Vanuit Harkstede en Scharmer worden meer ritten geboden naar Groningen 

Ter Sluis krijgt mogelijk vanaf dag één een busverbinding met de Stad. 

Dienstregeling 

kosten 

Deze worden inzichtelijk gemaakt bij de begroting en voorstellen DR 2018 
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Route A-kerkhof (per 2018 of eerder) 

Gemeente Groningen heeft recent de binnenstadvisie vastgesteld. Onderdeel van deze visie is 

dat de busroutes in de binnenstad gewijzigd gaan worden. De route via de Grote Markt blijft 

voorlopig nog ongewijzigd. De route via het A-Kerkhof is gepland om te wijzigen per 

dienstregeling 2018 of mogelijk eerder. Dan vervalt de busroute via de Brugstraat – A-kerkhof. 

Lijnen 6, 8, 9, 35, 39 en 88 gaan rijden via de Westerhaven en Eeldersingel. Met de gemeente 

is afgesproken dat op deze nieuwe route zodanige herinrichting en doorstromingsmaatregelen 

zullen plaatsvinden dat de route in dezelfde rijtijd en met dezelfde betrouwbaarheid kan 

worden gereden als in de huidige dienstregeling.  

De meeste lijnen gaan rijden via het Zuiderdiep. Voor lijn 8 is de route nog ongewis. Er zal een 

reizigersonderzoek gehouden worden naar de precieze herkomst en bestemming van reizigers 

in lijn 8, maar ook op andere lijnen die momenteel langs het A-Kerkhof rijden. De uitkomsten 

van dit onderzoek zullen mede bepalen of het voor lijn 8 wenselijk is een ‘lusje’ via het 

Zuiderdiep te rijden.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers naar de binnenstad krijgen deels te maken met grotere 

loopafstanden. Daarnaast gaan reizigers naar het Hoofdstation en Zuiderdiep 

meer (ongeveer 10 cent) betalen voor een reis met de OV-Chipkaart voltarief 

op saldo. 

Dienstregeling 

kosten 

Overeenkomstig de binnenstadvisie zijn de nieuwe routes rijtijdneutraal. 

Derhalve zijn er geen financiële gevolgen voorzien. 

 

 

Lijn 11 Zuidhorn – Reitdiep – Zernike – Hoofdstation (per 2018 of eerder) 

In de HOV visie is gepland dat Q-link 11 gaat rijden tussen Zuidhorn en Station Europapark. 

Reizigers naar de Binnenstad en het Hoofdstation dienen op UMCG Noord over te stappen op 

Q-link lijnen 3 en 4. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat we voor beide routes kiezen 

om een rechtstreekse busverbinding tussen Selwerd en de binnenstad te behouden. We willen 

dan ook zowel de huidige lijn 11 inzetten als een nieuwe lijn Zernike – Europapark. Momenteel 

onderzoeken we wat de meest optimale dienstregeling is voor beide lijnen. Wel staat 

overeenkomstig de HOV-visie vast dat ook lijn 11 via UMCG Noord gaat rijden. Daarnaast 

zullen beide lijnen in beide richtingen via het Boterdiep gaan rijden. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers profiteren van een nieuwe directe verbinding tussen Zernike en 

Station Europapark via het UMCG. 

Reizigers tussen UMCG Noord en Zernike profiteren van een hogere 

frequentie 

Reizigers vanuit Reitdiep krijgen minder ritten van maandag t/m zaterdag 

overdag (halfuurdienst in plaats van een kwartierdienst). We bekijken de 

mogelijkheden om hier een kwartierdienst te handhaven. 

Reizigers tussen Euroborg/P3 en het centrum verliezen hun P+ R 

busverbinding.  

Dienstregeling 

kosten 

Deze worden inzichtelijk gemaakt bij de begroting en voorstellen DR 2018 
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Lijn 7 Station Noord – Hoofdstation (per 2018 of eerder) 

Op het moment dat er een verbinding tussen Zernike en Europapark wordt geboden, komt 

overeenkomstig in juni 2015 besloten de huidige lijn 7 te vervallen. Klanten hebben veelal een 

goed alternatief met deze nieuwe verbinding of met lijn 2. 

 

Reizigers gevolgen Reizigers tussen de Oosterpark en Station Noord dienen voortaan te reizen via 

het UMCG en daar over te stappen. 

Het aantal bussen via de Oosterpark wordt met twee per uur verminderd. 

Omdat deze bussen (nagenoeg) gelijk rijden met lijn 61 en lijn 61 voldoende 

capaciteit heeft om ook deze reizigers mee te nemen heeft dit weinig gevolgen 

voor de reizigers.  

Reizigers tussen het UMCG en Station Noord reizen voortaan met de nieuwe 

lijn tussen Zernike en Station Europapark. 

Dienstregeling 

kosten 

Deze worden inzichtelijk gemaakt bij de begroting en voorstellen DR 2018 
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Drenthe Noord 

 
 

 

Lijn 1 Stadsbus Assen 

Per dienstregeling 2016 is de stadsdienst in Assen gewijzigd. De nieuwe stadslijn 1 M.L. 

Kingweg – Centrum – Station – TT-circuit laat nu al een groei in gebruik zien. Om beter op de 

vervoersvraag op zaterdagmorgen te kunnen inspelen is het voorstel lijn 1 op zaterdag vanaf 9 

uur twee keer per uur te laten rijden i.p.v. 1 keer per uur.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden op zaterdagmorgen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 8.000 euro  
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Lijn 20 Meppel - Assen 

Het gebruik van lijn 20 is de afgelopen jaren vrij stabiel. Voor 2017 is het voorstel: 

 Een ochtendspitsrit richting Assen toe te voegen i.v.m. verwachte groei in gebruik door 

gratis OV voor MBO leerlingen jonger dan 18 jaar. Deze ochtendrit zal vanaf station 

Assen gaan doorrijden als lijn 50 naar Groningen en komt daarmee langs haltes bij 

scholen in de buurt van de Industrieweg en Groningerstraat.  

 Op werkdagen buiten vakanties twee ritten toe te voegen zodat minimaal 1 keer per 

uur een bus wordt ingezet in de daluren en in de avondspits de halfuurdienst iets later 

eindigt zodat deze lijn aantrekkelijker wordt voor forensen. Nu zijn er overdag nog 

momenten dat de bus eens per 1,5 uur rijdt.  

 In de avonduren elke avond dezelfde dienstregeling te gaan rijden, waarbij ook op 

werkdagen midibussen gaan rijden i.p.v. standaard streekbussen.  

 

Reizigers gevolgen Eenduidiger dienstregeling met meer ritten.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 90.000 euro 

 

 

Lijn 50, 51, 650 Groningen – Assen en lijn 603 Assen 

Vanwege het gratis OV voor minderjarige MBO leerlingen zal het gebruik van de buslijnen 50 

en 51 tussen Haren en Groningen waarschijnlijk nog verder toenemen, evenals op het 

routedeel in Assen tussen het station en de scholenlocaties aan de Industrieweg/Fokkerstraat. 

Daarnaast blijkt uit vervoercijfers dat het gebruik van spitslijn 650 beperkt is. Wij stellen 

daarom voor: 

 In de spits extra ritten toe te voegen op lijn 50. Deze ritten zullen afhankelijk van de 

vervoervraag een gedeelte of de gehele route rijden van lijn 50. Op de Herewegbundel 

zal hiermee in de spits om de 10-minuten een bus geboden gaan worden i.p.v. in de 

huidige situatie om het kwartier. De vertrektijden van lijn 51 zullen daarom in de spits 

iets verschoven gaan worden.  

 Spitslijn 650 (M.L. Kingweg Assen – Vries – Tynaarlo – Haren – Groningen) vervalt. 

Hiermee vervalt de rechtstreekse spitsverbinding van Tynaarlo naar Groningen. Per 

dag stappen gemiddeld vijf personen in Tynaarlo in lijn 650. Alternatief is het reizen 

met lijn 44 of per fiets naar Vries of Westlaren en vanaf Vries of Westlaren met lijn 50, 

5 of 300 naar Groningen.  

 Spitslijn 603 rijdt nu ’s morgens 1 rit van het station via de scholen bij de Industrieweg 

naar de locatie Salland van Vincent van Gogh. Omdat ongeveer op hetzelfde moment 

een extra rit op lijn 50 richting Industrieweg gaat rijden, kan de extra rit op lijn 603 

worden vervangen door een extra rit op lijn 83 tot aan de halte bij Salland van Vincent 

van Gogh.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Meer reismogelijkheden in de spits op de route van lijn 50 Assen – Vries – 

Haren – Groningen. Vervallen spitslijn 650 Assen M.L. Kingweg – Vries – 

Tynaarlo – Haren – Groningen. Instappers vanuit Tynaarlo (gemiddeld 5 per 

dag) hebben als alternatief reizen via Vries of Westlaren.  

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 90.000 euro  
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Lijn 83 Leek – Roden – Assen 

In de avonduren op werkdagen en alle ritten in vakantieperiodes worden uitgevoerd met een 

8-persoonsbus i.p.v. een grote bus i.v.m. beperkt gebruik op deze momenten van lijn 83.  

 

Reizigers gevolgen Op bepaalde momenten wordt een kleinere bus ingezet.  

Dienstregeling kosten Besparing 100.000 euro  

 

 

Qliner 309 Groningen - Assen 

Het gebruik van Qliner 309 tussen Assen en Groningen groeit de afgelopen jaren gemiddeld 

met 15 procent per jaar. De procentuele groei is begin 2016 het grootst na 21 uur (+85 

procent) en tussen 10 en 14 uur (+44 procent). De avondritten zijn sinds 2015 toegevoegd, 

tussen 10 en 14 uur zijn sinds dienstregeling 2016 meer ritten gaan rijden.  

Om de groei in gebruik te kunnen opvangen en nieuwe reizigers te kunnen vervoeren is het 

voorstel per dienstregeling 2017: 

 De meeste spitsritten die nu alleen rijden tussen M.L. Kingweg Assen en Groningen 

Hoofdstation door te laten rijden van/naar Kloosterveen. Hierdoor rijdt er ’s morgens 

in het drukste uur om de 5-minuten een bus naar Groningen en ’s middags minimaal 

eens per 10 minuten een Qliner op de hele route.  

 Spitsritten toe te voegen tussen M.L. Kingweg Assen en Groningen Hoofdstation.  

 Een avondrit toe te voegen tussen Assen en Groningen.  

 

Om het openbaar vervoergebruik tussen Assen en Groningen nog verder te stimuleren zullen 

wij ten behoeve van de dienstregeling 2018 onderzoeken in welke mate het toevoegen van 

Qliner 309 op zaterdag en zondag kan bijdragen aan groei op werkdagen.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden en meer kans op een zitplaats in Qliner 309 

Assen – Groningen.  

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 320.000 euro  

 

 

Lijn 44 Harkstede – Hoogezand – Zuidlaren - Vries 

Buiten de spits zullen alle ritten gaan rijden als LijnBelBus, dit geldt tevens voor alle ritten in de 

vakantieperiodes. De reden hiervan is het beperkt gebruik in deze periodes.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers dienen van tevoren te bellen voor bepaalde ritten.  

Dienstregeling kosten Besparing 110.000 euro  
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Drenthe Zuid 

 
 

 

Qliner 300 Klazienaveen – Emmen  

Lijn 300 rijdt momenteel een rechtstreekse route vanuit Klazienaveen naar Emmen. De rijtijd 

op dit traject is aan de ruime kant. De wens bestaat om een groter deel van Emmen te 

bedienen, zoals Wildlands en het centrum, binnen dezelfde rijtijd (in verband met de 

doorgaande verbinding naar Groningen). Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden: 

 Huidige route via de Dordsestraat; 

 Route via de Statenweg in Angelslo; 

 Route via de centrumruit (Holdert en Emmen Centrum); 

 Route over de Phileas Foggstraat (Bargermeer). 

Een definitieve keuze zal op een later moment worden gemaakt.   

 

Op basis van de ervaringen met de per 6 maart jl. toegevoegde ritten op zaterdagavond en 

zondag tussen Emmen en Klazienaveen zal worden besloten of deze ritten in 2017 in de 

dienstregeling zullen blijven rijden. Als deze ritten in de dienstregeling blijven zullen ze 

uitgevoerd gaan worden met een Qliner i.p.v. een 8-persoonsbus als in de huidige situatie. 

Mocht dit worden doorgevoerd dan wordt op basis van de ontwikkeling in gebruik van lijn 26 

Coevorden – Klazienaveen – Emmen bezien of de vaste ritten in het weekend blijven rijden of 

worden omgezet in LijnBelBusritten.   

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren mogelijk van een rechtstreekse verbinding naar 

momenteel niet rechtstreeks verbonden gebieden  

Dienstregeling 

kosten 

Geen  
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Lijn 15/28/73 Stadskanaal - Emmen 

Als gevolg van de wijzigingen in Oost Groningen veranderen de vertrek- en aankomsttijden op 

lijnen 15 en 28. Lijn 28 gaat hierbij goed aansluiten op de stadsdiensten en treinen. Lijn 15 

verschuift mee om te voorkomen dat beide lijnen tegelijkertijd gaan rijden. Daarnaast willen 

we graag een goede overstap bieden tussen lijnen 14 en 15 in Stadskanaal. Dit zou inhouden 

dat beide lijnen in een 20/40 interval gaan rijden tussen Stadskanaal en Emmen. Hierbij sluit 

lijn 15 ruimer aan op de stadsdiensten en overige lijnen, maar minder goed op de treinen.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers krijgen te maken met gewijzigde vertrektijden.  

Dienstregeling kosten Geen  

 

 

Lijn 33 Coevorden – Hoogeveen 

Syntus Overijssel is voornemens de routevoering van enkele buslijnen aan te passen. Mogelijk 

zal hiermee een nieuwe busverbinding ontstaan tussen Coevorden en Hoogeveen die 

ongeveer 10 minuten sneller is dan lijn 33 van DVG tussen beide plaatsen. Afhankelijk van de 

definitieve keuze zal op basis van de verwachte verschuiving van reizigers van lijn 33 naar de 

nieuwe Syntus lijn worden besloten welke ritten van lijn 33 van een grote naar een kleinere 

bus zullen gaan.  

 

Reizigers gevolgen geen  

Dienstregeling kosten Besparing 40.000 euro  

 

 

Bediening centrum Hoogeveen 

In verband met de geringe in- en 

uitstapcijfers op de huidige halte, 

in combinatie met een beter 

bereikbaar centrum, willen wij de 

route van de lijnen 27, 33, 36, 37 

en Syntus lijn 30 verleggen zoals in 

onderstaand kaartje opgenomen. 

Met deze nieuwe route krijgen 

deze lijnen een goede halte bij het 

centrum van Hoogeveen.  

 

 

 

 

Reizigers gevolgen In- en uitstapmogelijkheden dichter bij het centrum van Hoogeveen, 

door het geringe gebruik van de huidige haltes wordt er nauwelijks tot 

geen negatief effect verwacht.  

Dienstregeling kosten Geen  
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