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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij bieden wij u aan:
¡ de vastgestelde Begroting OV-bureau Groningen Drenthe 2018
¡ de vastgestelde hoofdlijnen Dienstregeling bus Groningen Drenthe 2018
. de Trendmonitor 2016

Daarnaast gaan wij in deze brief in op de betrokkenheid van het OV-bureau bij Publiek
Vervoer, de verlenging van de concessies kleinschalig openbaar vervoer, aanvullende
inzet van zuiniger en schonere bussen in de stadsdienst Emmen en op het traject
Drachten-Groningen en de toegankelijkheid van het openbaar busvervoer.

Begroting OV-bureau Groningen Drenthe 2018
Het algemeen bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft op 14 juli 2017 de
Begroting 2018 vastgesteld. De ontwerp-Begroting 2018 (brief 10 mei2017, kenmerk
1913.312017001385) hebben wijop21juni2017 met u besproken. De Begroting20lB
voorziet een positief exploitatieresultaat van ruim € 1 miljoen. Doordat éénmalig een
voorwaardenscheppende kwaliteitsimpuls van€2,5 miljoen is gereserveerd voor ex-
ploitatie gerelateerde bijdragen (zoals hubs, (verduurzaming van) stallingen en chauf-
feursvoorzieningen) wordt het verwachte jaarresultaat €. 1 ,44 miljoen negatief. ln de
Begroting 2018 volgen de OV-chipkaart-tarieven de landelijke indices en blijven de
tarieven voor de eurokaartjes ongewijzigd. Het tekort voor de kwaliteitsimpuls wordt
gefinancierd uit het weerstandsvermogen van het oV-bureau Groningen Drenthe.
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Hoofdlijnen Dienstregeling busconcessie Groningen Drenthe 2018
Begin mei 2017 zijn de ontwerp-hoofdlijnen voor de Dienstregeling busvervoer 2018
vrijgegeven voor reacties en zienswijzen (brief 10 mei 201 7, kenmerk
1913.312017001385). Deze hebben wijop 21 juni 2017 me| u besproken. ln de vast-
gestelde hoofdlijnen Dienstregeling 2018 wordt het aanbod van bussen jaarlijks uit-
gebreid met € 1,5 miljoen waarmee:
¡ de doorgaande groei van de reizigers op de Qliners en Q-link wordt gefaciliteerd

(ca. € 1 miljoen);
¡ het in de Omgevingsvisie Groningen vastgestelde en in de revisie van de Omge-

vingsvisie in Drenthe voorgestelde basisnet robuuster wordt gemaakt (ca.

€ 0,5 miljoen);
. aanvullende OV-lijnen worden aangepast op actuele gebiedsontwikkelingen (kos-

tenneutraal).

Bijde definitieve goedkeuring van de hoofdlijnen Dienstregeling 2018 heeft het dage-
lijks bestuur OV-bureau de binnengekomen reacties en zienswijzen meegenomen.
Dit heeft geleid tot de vastgestelde hoofdlijnen Dienstregeling 2018 zoals u die bij-
gevoegd aantreft. De volgende aanpassingen zijn ten opzichte van de voorgestelde
hoofdlijnen Dienstregeling 20 1 I doorgevoerd :

o lijn 86 Norg-Groningen blijft komend jaar nog rijden. Op basis van besluiten
komend jaar over bouwlocaties op de route zal voor Dienstregeling 2019 definitief
worden besloten of lijn 86 per 2019 komt te vervallen. Ten gevolge van deze wij-
ziging zal lijn 83 Leek-Roden-Norg-Assen in 2018 geen extra spitsritten krijgen;

o Qliner 3't4 Drachten-Groningen halteert niet meer bij het Transferium in Drachten
Oost in verband met te lange omlooptijden;

. lijn 33 Hoogeveen-Coevorden zal in Hoogeveen via de Voltastraat rijden, waardoor
de daar aanwezige scholen Alfa-college (mbo) en Eduwiek (vmbo) beter worden
ontsloten;

. op de aanvullende OV-lijnen 11 Bourtange-Vlagtwedde, 21 Emmen-Assen en 42
Vlagtwedde-Munsterseveld worden op verzoek van de Consumentenplatforms en-
kele vaste ritten toegevoegd. Dit op de momenten dat de huidige LijnBelBus na-
genoeg altijd wordt aangevraagd.

Op verzoek van het Consumentenplatform wordt nog onderzocht of het haalbaar is

dat lijn 59 Emmen-Gieten een half uur later gaat rijden waardoor deze lijn in Gieten
altijd een aansluiting heeft op lijn 110 Assen-Gieten-Veendam. Hierbijwordt rekening
gehouden met aansluiting elders en schooltijden.

Op zondag 10 december 2017 gaat de nieuwe dienstregeling in. Met ingang van de
nieuwe dienstregeling worden de huidige bussen op de Q-link lijnen 1 en 2 (Q-link
groen) vervangen door elektrische bussen. Ook worden dan - of eerder indien mo-
gelijk - dubbeldeks OV-bussen ingezet op Qliner 300 (Emmen-Groningen) om in de
toenemende vervoersvraag te kunnen voorzien. Wij hebben u hier eerder onder
andere per brief (Kadernota 2018,2 maar|2O17, kenmerk 913.312017000655) over
geïnformeerd.

Vanaf november 2017 worden de aanpassingen in de dienstregeling uitgebreid ge-

communiceerd richting de reizigers.
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Trendmonitor 2016

De Trendmonitor 2016 van het OV-bureau Groningen Drenthe is een aanvulling op
het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 en bevat aanvullend op het Dashboard 'OV
in cijfers'op de website van het OV-bureau data over zaken als klanttevredenheid,
vervoerprestaties, klachtenontwikkeling, sociale veiligheid, voertuiginzet, punctualiteit

en financiële aspecten. Het jaar 2016 was in veel opzichten een goed jaar voor het
busvervoer in Groningen en Drenthe met bijvoorbeeld een stijging van het aantal rei-
zigerskilometers met ruim 5% ten opzichte van2015 (en daarmee t 10% ten opzichte
van 2014). Het Jaarverslag en Jaarrekening 2016 hebben wij u op 20 april 2017,
kenmerk 1 613.1 12017 001 1 7 6, toegezonden.

Publiek Vervoer
De gemeenten in Groningen en Drenthe, de beide provincies en het OV-bureau
hebben gezamenlijk het gedachtengoed Publiek Vervoer ontwikkeld. Dit is een voor
Nederland uniek concept van steeds meer samenhangende publieke voorzieningen
voor vraaggestuurd openbaar vervoer (wettelijk een provinciale taak) en het doelgroe-
penvervoer (wettelijk een gemeentelijke taak). Van belang daarbij zijn de aansluitende
faciliteiten op het gebied van bijvoorbeeld reisinformatie en betaalsystematiek.
'Publiek Vervoer'zet momenteel vervolgstappen. Het gaat dan om:
o de aanbesteding van het Publiek Vervoer 2018: collectief Wmo-vervoer, leerlin-

genvervoer, vervoer naar de sociale werkvoorziening en vraaggestuurd openbaar
vervoer (Hubtaxi);

. het opnemen van de passende toegankelijkheidseisen in het Programma van
Eisen voor de busconcessie Groningen Drenthe. Hier bent u per brief, 18 mei
201 7, kenm erk 2013.412017001432, over geinformeerd;

o het ontwikkelen van een netwerk van goed toegankelijke Hubs in Groningen en

Drenthe, waarbij de ontwikkeling een samenspel is van provincies (regie en aan-
sturing), gemeenten en OV-bureau Groningen Drenhte.

Het concept Hubtaxi is een op punten verbeterde voortzetting van de huidige Regio-
taxi, waarvoor het OV-bureau - binnen het contract Publiek Vervoer - verantwoordelijk
is. ln hoofdlijnen gelden vanaf 2018 voor 'vangnetvoorziening' Hubtaxi de volgende
spelregels:
o beschikbaarheid tussen 06.00 en 01.00 uur (huidige Regiotaxi van 07.00-24.00

uur), tenzij voor de desbetreffende rit ook een goede OV-verbinding beschikbaar
is;

. primair bedoeld voor reizen tussen adres en Hub of tussen Hub en adres tot
maximaal l5 km. Voor dit type reizen geldt een km{arief van 2,5 x OV{arief. Dit is
vrijwel gelijk aan huidige Regiotaxitarief;

o strikte eisen die de overstap tussen de Hubtaxi op het openbaar vervoer op de Hub
en vice versa garanderen. Deze eisen zijn nu niet zo strikt opgenomen bij de Re-
giotaxi;

. adres-adres-gebruik is binnen een afstand van l5 km mogelijk waarbij een km-
tarief van 5 x OV-tarief zal gelden. Dit is vrijwel gelijk aan huidige Regiotaxi{arief;

. de Hubtaxi is desgewenst ook beschikbaar voor ritten langer dan 15 km. Na 15 km
geldt dan het commerciële taxitarief. Dit is een toevoeging ten opzichte van de
Regiotaxi.
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De goede digitale vindbaarheid van Hubtaxi ('hoe kan ik reserveren?') is door middel
van de aanbesteding Publiek Vervoer gezekerd en wordt ook zorgvuldig geborgd door
het OV-bureau.

Samenwerkingsverband Publiek Vervoer
Na onze besluitvorming op het Programma van Eisen Publiek Vervoer (brief
16 februari20l7, kenmerk713.412016004795) bent u geïnformeerd, waaronder be-
grepen ook de benodigde samenwerkingsvorm. Er is uiteindelijk gekozen voor een
'lichte vorm'van samenwerking, bestaande uit twee lagen:
. een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
. een Bestuursconvenant Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De provincie Drenthe is geen directe partner in de gemeenschappelijke regeling, maar
is indirect vertegenwoordigd via het OV-bureau Groningen Drenthe. Om toe te kunnen
treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer, moet de gemeenschap-
pelijke regeling van het OV-bureau worden aangepast. Hiervoor zal dit najaar een
voorstel aan ons worden voorgelegd door het OV bureau. Na onze besluitvorming zal
de aanpassing door middel van een voordracht ter instemming aan u en de Staten
van Groningen en de gemeenteraad van Groningen worden voorgelegd. De directe
betrokkenheid van de provincie Drenthe is gewaarborgd via het Bestuursconvenant.

Verlengde concessies kleinschalig openbaar vervoer
Een deel van het vervoer wat nu onder de kleinschalige concessie van het openbaar
vervoer valt, wordt straks onderdeel van de busconcessie Groningen-Drenthe. Deze
concessie gaat december 2019 in. Om te voorkomen dat dit vervoer in2018 en 2019
niet wordt geboden, zijn ter overbrugging van 2018 en 2019 de kleinschalige OV-
concessies voor de tussenperiode 2018-2019 verlengd met de huidige concessie-
houders. Dit zijn Taxi Nuis (Zuidwest-Groningen), UVOA/an Dijk (Noord-Groningen),

CTS/De Grooth (Oost-Groningen), VMNN (Noord-Drenthe/Haren), CTS (Zuidwest-

Drenthe) en DVG (Zuidoost-Drenthe).

Om een naadloze overgang van de huidige regiocontracten naar de contracten
Publiek Vervoer 2018 te realiseren, zullen de huidige aangeboden lijnbelbusritten die
niet overgaan naar vaste ritten overigens pas worden beëindigd op het moment dat de

Hubtaxi daadwerkelijk gaat rijden.

Aanvul lende verd uu rzam i ng busvervoer (hybride in Emmen, Hydrotreated
Vegetable O¡l (HVO)-diesel op Qliners Drachten-Groningen)
ln het busvervoer in Drenthe en Groningen worden de komende jaren grote stappen
op het gebied van verduurzaming gemaakt. De ontwikkelingen betreffen onder andere
'groene'elektrificatie (Airport-link, Q-link Groen), inzet van twee waterstofbussen,
meer inzet van euro 6-bussen en dubbeldekkers op het traject Emmen-Groningen. Wij
hebben u hier eerder onder andere per brief op 7 maart 2017 over geïnformeerd.

Aanvullend op dit geheel heeft Qbuzz in samenspel met leverancier Mercedes aan het

OV-bureau verzocht om een vijftal stadsbussen in Emmen bijwijze van pilot om te
zetten van de huidige euro S-bussen in hybride euro G-stadsbussen. Aangezien deze
bussen zich nog in een (laatste) testfase bevinden hebben Qbuzz en het OV-bureau
afgesproken dat de introductie van de hybride stadsbussen in Emmen kostenneutraal
wordt ingevoerd. De bussen komen in de loop van de zomer 2017 in omloop.
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Verder zijn recent afspraken gemaakt die ertoe leiden dat bij wijze van proef van een
jaar vier bussen van Arriva Touring vanaf komend najaar tussen Drachten en

Groningen (lijnen 3041314) op zogenoemde'Renewable-diesel'gaan rijden. Dit is een
'hernieuwbare' brandstof gewonnen uit houtafval, waarmee ten opzichte van fossiele
diesel'Well-to-Wheel' een CO2-besparing van g0% wordt gerealiseerd.

Toegankelijkheid busvervoer Groningen Drenthe (onderzoek Gollege Rechten
van de Mens)
Recent heeft het College van de Rechten van de Mens een onderzoek gedaan naar
de rolstoeltoegankelijkheid van het busvervoer in Nederland. Uit het onderzoeks-
rapport'Toegankelijkheid op de rit' blijkt dat in Groningen en Drenthe alle bussen goed
functionerende rolstoelvoorzieningen hebben (1 00%, tegen 92% landelijk gemiddeld)

en dat assistentie van de chauffeur in Groningen en Drenthe in g2o/o van de gevallen
goed verloopt (landelijk gemiddeld 86%). Het gerealiseerde niveau van rolstoeltoe-
gankelijkheid kan dus nog beter. Het OV-bureau en de vervoerder blijven voortdurend
streven naar kwaliteitsbehoud en verbetering daarvan. Hiertoe zijn zoals bekend ook
de nodige eisen opgenomen in het Programma van Eisen voor de komende aanbe-
steding van de busconcessie Groningen-Drenthe.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

\f'

secretaris

Bijlagen:
o Begroting OV-bureau Groningen Drenthe 2018
. Hoofdlijnen Dienstregeling bus Groningen Drenthe 2018
. Trendmonitor 2016
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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 genere-

ren 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, in-

stellingen en voorzieningen. 

• Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan de ontsluiting van landelijk gebied, afgestemd op de aanwezige ver-

voervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de verschillende vervoermodaliteiten en op andere vormen van 

collectief personenvervoer, zoals in te kopen via het project Publiek Vervoer 2018 (onderdeel van het bredere 

Programma Publiek Vervoer). 

• Daar waar voldoende groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee samenhangende groei 

van de reizigersinkomsten. Daartoe werken aan doorlopende productverbetering, consistent concessiebeheer 

en gerichte marketing en promotie. Hiermee worden steeds meer OV-reizigers steeds beter bediend en wordt 

bijgedragen aan verduurzaming in de zin van verruilen van automobiliteit door OV-mobiliteit 

• Voortvarend bijdragen aan verduurzaming van het OV-aanbod zelf (materieel algemeen, elektrificatie Q-link-

netwerk, doorstromingsmaatregelen, rijstijlaanpassingen etc.), mede ook in het kader van het Convenant Zero 

Emissie dat de gezamenlijke provincies in IPO-verband hebben ondertekend. 

• Actief meewerken aan de ontwikkeling van (de OV-component van) Publiek Vervoer, waarin gemeenten, pro-

vincies en het OV-bureau samen werken aan kwalitatief hoogwaardige en efficiënte mobiliteitsoplossingen voor 

alle reizigers, ook degenen met een ‘gemeentelijke indicatie’. 

• Voortdurende aandacht voor overige maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent waarmee 

gemeenten, provincies en andere gebiedsinstellingen zich geconfronteerd zien. In samenspraak meezoeken 

naar oplossingen voor deze vraagstukken en de rol die het openbaar vervoer – al dan niet als onderdeel van 

meeromvattende ‘vervoerketens’ – hierbij kan spelen.  

 

Ook in 2018 zal het OV-bureau vanuit bovengenoemde ‘kaders’ haar werkzaamheden verrichten. Concretisering 

vindt jaarlijks plaats via een vijftal kernindicatoren. Op elke afzonderlijke indicator is voor 2018 een goed meetbare 

doelstelling geformuleerd: 

 

Kernindicator     Doelstelling 2018 

aantal reizigerskilometers     (minimaal) 4% groei t.o.v. 2016  

klanttevredenheidsscore     (minimaal) 7,5 basisnet en 7,8 HOV 

gebiedsdekkendheid vervoeraanbod   volledige dekking van 7-24 uur 

duurzaamheid     (minimaal) 4% minder CO2-uitstoot per rkm t.o.v. 2016 

kostendekkendheid vervoeraanbod   (minimaal) 51,0% (tussendoelstelling) 

 

De gekozen doelstellingen worden ook haalbaar geacht (zie onder 1.4). Dit mede door de verlenging van de GD-

concessie tot eind 2019, en omdat de actuele financiële prognoses ruimte bieden om – onder overigens gelijkblij-

vende omstandigheden en budgetten, en reizigerstarieven die de landelijke indices volgens - het budget voor de 

dienstregeling vanaf 2018 structureel met € 1,5 miljoen te verhogen ten opzichte van 2017. Daarnaast zal bij de 

dienstregeling 2018 de Q-link-lijn 1 / 2 geëlektrificeerd worden en bij de Qliner 300 Emmen–Groningen worden vijf 

dubbeldekkers ingezet (pakket van netto € 6 miljoen in de periode 2017-2029 inclusief (bij)laadapparatuur). 
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Daarnaast wordt in 2018 eenmalig een investeringsbedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd voor voorwaarden- 

scheppende kwaliteitsimpuls voor bijdragen aan de realisatie van Hubs (€ 1 miljoen), het realiseren van  

stallingsvoorzieningen voor de (duurzaamheids-)eisen van de volgende concessie (€ 1,2 miljoen), en het realiseren  

van een kosteneffectieve chauffeursvoorziening op het nieuwe busstation Groningen (€ 0,3 miljoen). 

 

Het proces naar een nieuwe concessie eind 2019 is gestart met een Nota van Uitgangspunten eind 2016 en in 2017 

wordt een Programma van Eisen opgesteld. Deze wordt 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. 

 

Als gevolg van de bovengenoemde investeringen sluit de begroting 2018 met een negatief exploitatiesaldo van  

€ 1.444.000. Voor 2019 verwachten we dan weer een licht positief saldo van € 314.000. In de jaren daarna daalt het 

exploitatiesaldo in deze begroting tot - € 3.222.000 in 2020 en - € 4.035.000 in 2021. Naar verwachting zal de opge-

bouwde weerstandscapaciteit voldoende zijn om deze negatieve saldi te dekken. De aanbesteding van de GD-

concessie moet mogelijkheden in zich herbergen om het vanaf 2021 om te buigen naar een positief exploitatiesaldo. 
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1  Inleiding 

In februari 2017 stelde het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke regeling OV-bureau Gro-

ningen Drenthe de zogenoemde Kaderbrief 2018 vast. Daarin werden de beoogde beleidsinhou-

delijke en financiële contouren van de begroting 2018 in beeld gebracht en voorgelegd aan Pro-

vinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van Groningen, waar de Kader-

brief met instemming werd ontvangen. De voorliggende begroting is een uitwerking van de Ka-

derbrief, en wordt met medeneming van de bespreking van de Kaderbrief in de Staten van Gro-

ningen en Drenthe en Raad van Groningen in hoofdstuk 1 ingeleid met: 

• ontwikkelrichting lange termijn en uitgangspunten werkwijze (1.1); 

• stand van zaken 2017 (1.2); 

• vooruitblik 2018 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 pro-

ductenraming 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 vervoerkun-

dige uitgangspunten (1.2.2), de werkwijze richting 

klanten (1.2.3), ambities op het gebied van duurza-

mer, 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 Gro-

ningen 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 provin-

cies 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 gefor-

muleerd:  

• Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan het be-

houden en uitbouwen van de bereikbaarheid van 

steden, instellingen en voorzieningen. 

• Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan de ont-

sluiting van landelijk gebied, afgestemd op het ba-

sisnet zoals vastgelegd in de Omgevingsplannen 

van de provincies Drenthe en Groningen en daar-

naast op de aanwezige vervoervraag, op het daad-

werkelijk gebruik van de verschillende vervoermo-

daliteiten en op andere vormen van collectief per-

sonenvervoer, zoals in te kopen via het project Pu-

bliek Vervoer 2018 (onderdeel van het bredere 

Programma Publiek Vervoer); 

• Daar waar voldoende groeipotentie is streven naar 

reizigersgroei in het OV en daarmee samenhan-

gende groei van de reizigersinkomsten. Daartoe 

werken aan doorlopende productverbetering, con-
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sistent concessiebeheer en gerichte marketing en 

promotie. Hiermee worden steeds meer OV-

reizigers steeds beter bediend en wordt bijgedra-

gen aan verduurzaming in de zin van verruilen van 

automobiliteit door OV-mobiliteit. 

• Voortvarend bijdragen aan verduurzaming van het 

OV-aanbod zelf (materieel algemeen, elektrificatie 

Q-link-netwerk, en energiebesparing via maatrege-

len op het gebied van doorstroming, rijstijlaanpas-

sing etc.). Dit mede ook in het kader van het Con-

venant Zero Emissie dat de gezamenlijke provincies 

in IPO-verband hebben ondertekend. 

• Actief meewerken aan de ontwikkeling van (de OV-

component van) Publiek Vervoer, waarin gemeen-

ten, provincies en OV-bureau samen werken aan 

kwalitatief hoogwaardige en efficiënte mobiliteits-

oplossingen voor alle reizigers, ook degenen met 

een ‘gemeentelijke doelgroepindicatie’. De ontwik-

keling van Hubs actief stimuleren en het product 

Hubtaxi actief beschikbaar houden. 

• Voortdurende aandacht voor overige maatschappe-

lijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent 

waarmee gemeenten, provincies en andere ge-

biedsinstellingen zich geconfronteerd zien. In sa-

menspraak 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 vijf goed 

meetbare en valide kernindicatoren.  

• aantal reizigerskilometers; 

• klanttevredenheid; 

• gebiedsdekkendheid; 

• CO2-uitstoot per reizigerskilometer; 

• kostendekkendheid. 

 

‘Reizigerskilometers’ geeft de ambitie weer van meer-

jarige doorgaande groei, die alleen gerealiseerd kan 

worden met een hoge ‘klanttevredenheid’ bij be-

staande reizigers en een aantrekkende werking naar 

nieuwe reizigers. Het vervoeraanbod dient tevens 

‘gebiedsdekkend’ te zijn. Het OV-bureau is daarom 

niet alleen opdrachtgever voor busdiensten (regulier 

OV volgens de Wp2000) maar ook voor  de Hubtaxi 

(voorheen Regiotaxi, vraagafhankelijke collectieve 

vervoervorm, zie onder). Samen bieden zij gebieds-

dekkend vervoer. De ‘duurzaamheids-doelstelling’  

wordt vooralsnog gemeten in termen van de uitstoot 

CO2 per reizigerskilometer. De kernindicator ‘kosten-

dekkendheid’ brengt de verhouding tussen klantbij-

dragen en overheidsbijdragen aan het busvervoer in 

Groningen en Drenthe in beeld. 

 
1.1.2 Vervoerkundige uitgangspunten: Net-
werk in delen, verbonden via (ke-
ten)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 soor-

ten met elkaar samenhangende en elkaar aanvullende 

typen openbaar (bus)vervoer en een geheel van bij-

behorende fysieke infrastructuur: 

 

• Busvervoer (productformules Qliners en Q-link) 

dat samen met het spoornetwerk in Noord Ne-

derland (nationaal, regionaal) een hoogwaardig 

OV-netwerk vormt. Dit HOV heeft zodanige pro-

ductkenmerken dat dit vervoer een serieus al-

ternatief voor veel autoritten vormt. Hier hoort 

een kwaliteitsniveau bij dat ook ruimtelijk struc-

turerend werkt. Dit wordt zichtbaar in langjarig 

vastliggende routes (denk aan 20 jaar), hoog-

waardig materieel, hoge frequentie, gegaran-

deerde doorstroming, actuele en dynamische 

reisinformatie, bijpassende halte-uitstraling etc. 

Het busgedeelte van het HOV-netwerk is vooral 

gericht op kernlokaties binnen de stad Gronin-

gen, op de P+R-lokaties rondom de stad, en op 

de verbinding van Groningen met andere grotere 

kernen in het gebied: Assen, Drachten, Emmen 

en Stadskanaal (Qliners) en onder andere Leek, 

Roden, Zuidlaren, Appingedam en Zuidhorn 

 (Q-link). Ook de zogeheten ‘Airportlink’ maakt 

deel uit van het HOV-netwerk. Daarmee bedient 

het HOV-netwerk een beoogde reizigersgroei-

markt. Van de vervoerders wordt een zeer hoge 

uitvoeringskwaliteit verwacht, conform de con-

cessie-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 vervoer-

vraag in het gebied richtinggevend. Goede pro-

ductkwaliteit, zonder dat echter kan worden ge-

sproken van hoogwaardig. Qua toekomstvast-
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heid vormen de Omgevingsvisies van Groningen 

en Drenthe de basis voor de basisnetverbindin-

gen 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 ba-

sislijnen vraagvolgend. Van de vervoerder wordt 

een hoge uitvoeringskwaliteit verwacht, conform 

de concessie-eisen. 

 

• Aanvullend Openbaar Vervoer, gericht op het 

bedienen van een restvraag op specifieke mo-

menten en plaatsen. Vormgeving, frequentie, 

capaciteit en ontwerpkwaliteit zijn hierop aange-

past. Het aanvullend openbaar vervoer kent ver-

schillende uitvoeringsvormen: vormen van speci-

fiek ‘scholieren-OV’, in tijd beperkte dienstrege-

ling met kleine busjes (hetzij landelijk, hetzij ste-

delijk) etc.  

 
• Een geheel van bijbehorende fysieke infrastruc-

tuur, gericht op doorstroming en in- of overstap-

pen. Hierin spelen zogenoemde ketenknooppun-

ten of Hubs een steeds belangrijker rol. Hubs 

zorgen ook voor samenhang met en overstap 

naar andere mobiliteitssystemen (auto en fiets, 

collectief doelgroepenvervoer etc.) Openbaar 

vervoer kan immers vaak alleen in combinatie 

met andere vervoervormen voor reizigers tot 

een volledige deur-deur-voorziening leiden. 

 
• Binnen het kader van Publiek Vervoer is het OV-

bureau primair verantwoordelijk voor het pro-

duct Hubtaxi, dat vraagafhankelijk/ beschik-

baar/gebiedsdekkend is daar waar geen reguliere 

OV voor beschikbaar is. 

 

De samenhang tussen de verschillende delen van het 

totale OV-netwerk en met aansluitende concessie-

gebieden 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. 

 

Het in stand houden en doorontwikkelen van het OV-

netwerk is gezien het bovenstaande in zijn aard een 

complexe en langjarige opgave, met vele keuzemo-

menten, prioriteitsstellingen, financiële vraagstukken, 

uitvoerings-vraagstukken etc. Aan de realisatie werken 

veel meer ‘spelers’ dan alleen het OV-bureau. Provin-

cies, gemeenten, concessiehouders, 

I&M/Rijkswaterstaat, Groningen Bereikbaar, Regio 

Groningen-Assen, private en maatschappelijke acto-

ren 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 geactuali-

seerde basis voor het HOV. 
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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: 

• Slechts goed uitlegbare OV-producten wor-

den ontworpen. 

• Bij ontwerpprocessen van OV-producten 

steeds ook vanuit reizigers wordt gedacht, 

waarbij OV voor de reiziger vaak ook onder-

deel 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 dui-

delijk worden gecommuniceerd. 

• Er veilig kan worden gereisd (fysiek, sociaal). 

• Er in beginsel altijd voldoende OV-capaciteit 

beschikbaar is gezien de vraag naar plaats en 

tijdstip. 

• Het aangeboden vervoer toegankelijk is, ook 

voor zogenoemde ‘anders mobielen’. 

• De in de dienstregeling opgenomen reistijden 

en overstapaansluitingen ook daadwerkelijk 

door de vervoerders worden gerealiseerd. 

• Knooppunten/Hubs zodanig zijn ingericht dat 

op- en overstappen gemakkelijk, veilig en 

toegankelijk plaats kunnen hebben. 

• Betrokken OV-partijen in Groningen en Dren-

the (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. 

• Het busvervoer in Groningen en Drenthe ook 

goed aansluitend op het overige OV in Gro-

ningen en Drenthe en in omliggende gebie-

den. 

• Het OV-bureau en daarvan afgeleid de con-

cessiehouders met respect en oplossingsge-

richt met klachten om gaan. 

 

De OV-Consumentenplatforms Groningen en Drenthe 

vormen, zoals ook voorgeschreven in de Wet perso-

nenvervoer 2000 de basis van het formele contact 

met de reiziger. Daarnaast raadpleegt het OV-bureau 

met regelmaat het zogeheten Digitaal Klantenpanel. 

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 emissieverlaging en energieverbruik, uit te 

werken in:  

• automobiliteitsreductie (HOV als alternatief); 

• doorstromingsmaatregelingen (emissieverla-

ging door het voorkomen van rem- en op-

trekenergie); 

• dienstregelingsmaatregelen (zo weinig moge-

lijk vervoer van lege stoelen); 

• rijgedrag (energiebesparing en daarmee 

emissieverlaging); 

• voertuigeigenschappen (energieverbruik en 

richting CO2-neutrale bussen). 

 

Daarbij wil het OV-bureau graag grensopzoekend te 

werk gaan, waarbij overigens steeds de balans gezocht 

tussen voortvarende en uitdagende uitrol van be-

schikbare technische mogelijkheden en de beschikba-

re financiële kaders. Alle provincies hebben samen de 

intentie uitgesproken uiterlijk vanaf 2025 nog slechts 

zero-emissie-bussen in te laten stromen in het bus-

senpark, dat in 2030 volledig Zero-Emissie dient te 

zijn. Op termijn ligt  het overigens voor de hand om 

aanvullend ook een indicator voor energiegebruik zelf 

te ontwikkelen. 

Schoner en stiller zijn meer gericht op de directe om-

geving van de bus. Uitstoot van fijnstof en geluids-

overlast in de bus en in de directe omgeving worden 

steeds minder acceptabel. Instromende voertuigen 

dienen dus niet alleen  duurzamer maar ook stiller en 

schoner te zijn dan het huidige materieelpark.  

 
1.1.5 Zakelijk opdrachtgeverschap en inle-
vend partnerschap in de concessierelaties 
Als opdrachtgever besteedt het OV-bureau periodiek 

OV-concessies aan en voert het vervolgens de regie op 

de uitvoering van de concessies door de vervoerbe-

drijven. In de relatie tussen concessieverlener en con-

cessiehouder bestaan parallelle maar ook tegenstrijdi-

ge 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 con-

tractpartners te beïnvloeden, wat hoge eisen stelt aan 

het wederzijds inzichtelijk maken van afwegingen. Dat 



 

Begroting 2018  11 

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 part-

nerschap gestoeld is. 

Ditzelfde geldt ook (binnen het kader van Publiek 

Vervoer) voor het product Hubtaxi. 

 
1.1.6 Open Data als uitgangspunt 
Het OV-bureau is vooruitstrevend in haar (digitale) 

informatievoorziening door – binnen de juridische 

mogelijkheden – de data vrij ter beschikking te stellen 

als Open Data. Iedereen kan in beginsel gebruik ma-

ken van alle data die het OV-bureau beschikbaar 

heeft, bijvoorbeeld actuele posities van bussen, chip-

kaartgegevens etc. Reizigers, onderzoekers  en bedrij-

ven 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. Het OV-bureau maakt 

bijvoorbeeld haar informatie over de prestatie kernin-

dicatoren ook actief openbaar door middel van een 

maandelijks actueel Digitaal Dashboard 

(www.ovbureau.nl). 

 

 

1.2 Stand van zaken 2017, vervoer-
kundig en financieel 
 

Het jaar 2017 staat vervoerkundig in het teken van de 

implementatie van de verlengingsafspraken van de 

concessie Groningen-Drenthe, de uitbouw van de 

dienstregeling om de reizigersgroei in het HOV te 

kunnen blijven faciliteren, de OV-situatie in de stad 

Groningen, en de voorbereiding van de aanbesteding 

van de GD-concessie, zoals die eind 2019 van start zal 

gaan. 

 

De verlengingsafspraken met Qbuzz, zoals die eind 

2014 tot stand kwamen en die de periode 2016-2019 

omvatten beslaan de volgende elementen: 

• De vervoerkundige en operationele expertise 

van concessiehouder Qbuzz zal zeer actief 

worden benut om het OV voor te bereiden 

op grote infrastructurele projecten in het ge-

bied; 

• In 2016 zijn 60 euro-5-streekbussen vervan-

gen door nieuwe nog weer schonere euro-6-

bussen, deels ingezet op de nieuwe Q-link-lijn 

6; 

• Begin 2017 zijn twee EEV-stadsbussen in 

Groningen vervangen door nieuwe elektri-

sche stadsbussen, die ook de pendeldienst 

naar de luchthaven verzorgen (AirportLlink); 

• Qbuzz werkt en betaalt mee aan de pilot met 

2 waterstofbussen die ingaande de dienstre-

geling 2018 in gebruik worden genomen; 

• Qbuzz denkt en werkt actief mee aan pilots in 

het kader van Publiek Vervoer om meer ge-

bruikers van gemeentelijk doelgroepenver-

voer (Wmo, speciaal leerlingenvervoer) ge-

bruik te laten maken van het reguliere open-

baar vervoer; 

• Een financieel voordeel voor het OV-bureau 

van in totaal € 8 miljoen in de periode 2016-

2019. 

 

Mede hierdoor - en door de forse groei in reizigers-

aantallen en - opbrengsten kon de dienstregeling 2017 

worden uitgebreid. Daarmee kon de optredende groei 

goeddeels worden gefaciliteerd, waarbij ook rekening 

is gehouden met extra groei ten gevolge van het feit 

dat het studentenreisrecht vanaf 1 januari 2017 ook 

beschikbaar is voor MBO-studenten jonger dan 18 

jaar. De reizigersgroei heeft zich in de tweede helft 

van 2016 echter nog sterker dan verwacht doorgezet. 

 

Ook in financiële zin heeft de gunstige ontwikkeling 

die in 2015 zichtbaar werd zich in 2016 voortgezet. 

Het resultaat van 2016 was € 7,3 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 zon-

der verlenging)  Ook hebben de provincies Groningen 

en Drenthe afspraken gemaakt  over een toe te pas-

sen en qua indexering marktconforme  bijdragesyste-

matiek voor het busvervoer in de provincies.  

Verder zien wij: 

• Sterke groei van de reizigersaantallen en 

daarmee van de opbrengsten in 2016 (en dus 

ook van de prognoses van 2017 en verder). 

• Gunstige ontwikkeling van de dieselprijs en 

de lage loonvoet en inflatie in 2016 (samen 

bepalend voor de index die in de concessies 

wordt doorberekend). 



 

12  Begroting 2018 

Deze ontwikkelingen blijken in hun samenhang finan-

cieel dermate krachtig dat er in de periode vanaf 2018 

nieuwe financiële ruimte is ontstaan voor een uitbrei-

ding en voortvarende verduurzaming van het OV-

aanbod (zie 1.3). 

 

Vervoerkundig is verder 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 later ook niet meer over de Grote 

Markt zal rijden. Met de gemeente Groningen is afge-

sproken 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 infra-

structuur en andere verkeersmaatregelen afgerond 

zijn. Voor de westkant van de binnenstad is dit medio 

2017 het geval, terwijl op dat moment ook de knoop 

UMCG-Noord gereed is en P+R-Meerstad in gebruik 

kan worden genomen. Ten gevolge hiervan wordt per 

september 2017 een extra dienstregelingswijziging in 

Groningen doorgevoerd. 

 

Begin 2018 is het bestek van de OV-bus-concessie 

Groningen Drenthe op de markt gebracht. Naar ver-

wachting zal vervolgens de gunning van de concessie 

voor de zomer van 2018  plaatshebben waarna de 

nieuwe concessiehouder in samenspel met het OV-

bureau voldoende tijd heeft om de implementatie van 

de concessie goed voor te bereiden. De Nota van 

Uitgangspunten voor de komende aanbesteding is 

voorjaar 2017 vastgesteld, waarna vervolgens nog 

voor de zomer 2017 het Programma van Eisen wordt 

vrijgegeven voor inspraak. Er wordt gekoerst op één 

OV-bus-concessie, waarin HOV-net, OV-basisnet, aan-

vullende OV-lijnen op financieel haalbare wijze ook 

vanaf 2020 vorm krijgen en die flexibel in kan spelen 

op zich aandienende uitdagingen en vraagstukken in 

het komende decennium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3 Vooruitblik 2018 
 

Achtereenvolgens gaan wij in deze paragraaf in op 

• De begrotingsdoelstellingen op de kernindi-

catoren voor 2018 (1.3.1). 

• Inhoudelijke aandachtspunten in 2018 

(1.3.2). 

• De financiële invulling van de begroting 2018 

(1.3.3). 

 
1.3.1 Begrotingsdoelstellingen 2018 
Ook in 2018 zal OV-bureau Groningen Drenthe vanuit 

de in paragraaf 1.1 beschreven ‘kaders’ haar werk-

zaamheden verrichten. Concretisering vindt jaarlijks 

plaats via een vijftal meetbare indicatoren. Op elke 

afzonderlijke kernindicator is voor 2018 een meetbare 

doelstelling geformuleerd: 

• Aantal reizigerskilometers:  

(minimaal) 4% groei t.o.v. 2016. 

• Klanttevredenheidsscore:   

(minimaal) 7,5 basisnet en 7,8 HOV. 

• Gebiedsdekkendheid vervoeraanbod: 

volledige dekking van 7-24. 

• Gram CO2 per reizigerskilometer:  

(maximaal) 4% daling t.o.v. 2016. 

• Kostendekkendheid vervoeraanbod: 

(minimaal) 51,0%. 
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De groeidoelstelling op reizigerskilometers geeft de 

ambitie weer van meerjarige doorgaande groei, waar-

bij het vooral gaat om het vermijden van automobili-

teit, met name ook in de spitsperioden. Daarbij past 

gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren een 

hoge klanttevredenheid van 7,8 of hoger op het HOV-

net. Het vervoeraanbod dient samen met de Hubtaxi 

binnen het contract Publiek Vervoer ook in 2018 weer 

gebiedsdekkend te zijn, ook in de perifere delen van 

Drenthe en Groningen. De kostendekkingsdoelstelling 

2018 is afgeleid van de meerjarige doelstelling tot aan 

2020 om de kostendekkingsgraad gemiddeld jaarlijks 

met 1%-punt te laten stijgen, om ondanks afnemende 

subsidiemiddelen voor OV op lange termijn toch een 

voldoende product te kunnen handhaven. De duur-

zaamheidsdoelstelling 2018, (minimaal) 4%-daling van 

de uitstoot CO2 per reizigerskilometer ten opzichte 

van 2016, past in de ambitie om het OV-systeem stap 

voor stap te verduurzamen. In 2016 was de betreffen-

de uitstoot 125 gr/rkm CO2 (met overigens nog enige 

onzekerheidsfactoren). Vanuit dezelfde berekenings-

wijze was de uitstoot in 2015 127 gr/rkm CO2 en in 

2014 133 gr/rkm CO2. Een grote duurzaamheidsslag is 

overigens voorzien in de eerste jaren van de nieuwe 

GD-concessie 2020 – 2030. 

 
1.3.2 Inhoudelijke aandachtspunten 2018 
Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten 

voor 2018 beschreven. Deels betreft het punten waar-

in het OV-bureau initiërend is, deels gaat het om 

vraagstukken waarop het OV-bureau reagerend dient 

in te spelen. 

 

Doorgroei HOV-formules en Q-link 

De realisatie van het HOV-visie Groningen-Assen (on-

derdeel van de Netwerkanalyse 2013) is in volle gang. 

De HOV-busprodukten Q-link en Qliner maken meer 

en meer gebruik van gereedkomende specifieke OV-

infrastructuur (met bijdragen vanuit het RSP-pakket 

HOV) en doorstromingsmaatregelen. Reizigers blijken 

het HOV in toenemende mate te vinden (20 - 30% 

groei in 2014 - 2016) en geven hoge klanttevreden-

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

groei, het feit dat veel OV-infrastructuur nog gereed 

gaat komen, de klantwaarderingscijfers die een stij-

gende lijn laten zien en omdat de stedelijke gebieden 

de komende jaren moeilijker bereikbaar zijn met de 

auto wordt nog een forse doorgroei voorzien, die 

vanaf 2018 waarschijnlijk opnieuw extra vervoercapa-

citeit vraagt.  

 

Aflopende regiocontracten per eind 2017, OV-

Concessievervoer en Publiek Vervoer vanaf 2018 
Eind 2017 lopen de huidige zogenoemde Regiocon-

cessies af, waarin het OV-bureau en de gebiedsge-

meenten samen hun kleinschalig OV, regiotaxi, Wmo-

vervoer en leerlingenvervoer vormgeven. De betref-

fende vervoerders leveren ook de faciliteiten voor 

buurtbussen en andere lokale initiatieven, voor zover 

het OV-bureau deze initiatieven ziet als een project 

‘met OV-achtige kenmerken en een zekere aanvulling 

op het reguliere OV-aanbod dat in opdracht van het 

OV-bureau plaatsheeft’. Het OV-bureau zal het regu-

liere OV-deel van deze contracten (kleinschalige lijn-

diensten op concessiebasis) bij de aanbesteding 2020 

overhevelen naar de GD-concessie. Voor de jaren 

2018 en 2019 worden de huidige OV-concessies zoals 

die nu onderdeel vormen van de regiocontracten als 

separate OV-concessies verlengd. Verder zal het OV-

bureau de huidige vraaggestuurde OV-diensten (Re-

giotaxi, lijnbelbussen) deels toevoegen aan de OV-

concessies (Lijnbelbussen op basislijnen worden in 

beginsel per 2018 omgezet naar kleinschalig regulier 

OV), en deels onder de naam ‘Hubtaxi’ inkopen via het 

Publiek Vervoer-contract 2018, zoals dat momenteel 

voorbereid wordt in Groningen en Drenthe. Dat geldt 

voor de contractperiode ook voor de facilitering van 

lokale OV-achtige initiatieven.  

 
Voortvarende verduurzaming OV-systeem 

Het OV-bureau heeft besloten reeds per dienstrege-

ling 2018 forse verdere stappen maken met verduur-

zaming van het OV. Deels betreft dit het streven om 

meer automobilisten in het OV te krijgen (door ont-

wikkeling HOV en gerichte promotie op de doelgroep 

automobilisten), deels door doorlopende aandacht 

voor de rijstijl van de chauffeur, deels het voortdurend 

verminderen van ‘lege stoelen’, maar vooral ook door 

verdere verduurzaming van het wagenpark: 

• De eerste stap van de voorgenomen elektrifi-

catie van het Q-linknetwerk per dienstrege-

ling 2018 met elektrificatie van Q-link-lijn 1 / 

2; 

• Inzet van een Euro-6-dubbeldekkers als 

Qliners Emmen - Groningen in de periode 

2018 - 2025; 
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• Verkenning/voorbereiding uitbouw van het 

waterstofbussenpark, voorbereiding naar 

2020. 

 

Voor de elektrificatie van lijn 1 / 2 van het Q-link-

netwerk zijn 10 elektrische bussen nodig. Daarnaast 

wordt een vijftal Euro-6-dubbeldekker Qliners opera-

tioneel per dienstregeling 2018. Voor dit pakket is in 

de periode 2017-2029 in totaal netto een bedrag van 

€ 6,0 miljoen bestemd. De per dienstregeling 2018 te 

zetten stappen passen binnen het convenant Zero 

Emissie. Het pakket aan maatregelen betekent – inclu-

sief het in de dienstregeling komen van twee water-

stofbussen - een reductie van de CO2-uitstoot van 

3,6% in 2018 ten opzichte van 2017. 

 

Grote Infrastructuurprojecten Regio Groningen – 

Assen 
Vanaf 2016/2017 tot aan 2021 kent de regio Gronin-

gen Assen een groot aantal grote infrastructuurpro-

jecten (Ring Zuid, Stationsgebied Groningen, Stations-

gebied Assen etc.). De organisaties ‘Groningen Bereik-

baar’ en ‘Slim Bereikbaar Assen’ streven daarbij onder 

andere naar voldoende OV-capaciteit en een zo goed 

mogelijke OV-doorstroming tijdens de werkzaamhe-

den. Dit om het OV ook echt een volwaardig  alterna-

tief voor automobiliteit te laten zijn. Daartoe komt de 

komende periode veel extra OV-infrastructuur be-

schikbaar. Tevens zal gezorgd moeten worden voor 

voldoende capaciteit (bus-aanbod) en voor voldoende 

doorstroming, ook daar waar bussen gebruik moeten 

maken van dezelfde infrastructuur als andere ver-

voerwijzen. Dit laatste is een serieuze risicofactor, 

immers veel vertraging leidt niet alleen tot een minder 

aantrekkelijk product voor reizigers maar ook 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 weg-

beheerders, conform ook 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 planvor-

ming en realisatie met betrekking tot OV-capaciteit en 

OV-doorstroming in Groningen en  Assen. Er dient zich 

echter desondanks met name in Groningen wel een 

aantal doorstromingsknelpunten aan voor de periode 

2018/2020. De betreffende aandachtsgebieden zijn 

voortdurend onderwerp van overleg tussen de ge-

meente Groningen, Groningen Bereikbaar en het OV-

bureau. 

 

Doorontwikkeling mobiliteitsbeleid in Drenthe en 

Groningen  
De beoogde ontwikkelingen in het OV-busvervoer in 

Groningen en Drenthe hangen ook nauw samen met 

bredere mobiliteitsontwikkelingen in Groningen en 

Drenthe. De beide provincies en alle inliggende ge-

meenten hebben bijvoorbeeld het voornemen om in 

het mobiliteitsbeleid versterkt in te zetten op de posi-

tie van de fiets, deels als zelfstandig vervoermiddel, 

deels ook als onderdeel van ketenverplaatsingen. 

Eveneens worden ketenreizen met deels auto en deels 

OV aantrekkelijker gemaakt. In dit geheel spelen de 

zogeheten ‘Hubs’ in de toekomst een belangrijke rol. 

De komende jaren zal een stelsel van goed gelegen, 

functioneel ingerichte en aantrekkelijk vormgegeven 

Hubs allerlei ketenverplaatsingen beter kunnen facili-

teren. De Hubs dienen daarbij ook als OV-

knooppunten. 

 
1.3.3 Begroting 2018, financiële ruimte 
De actuele financiële prognoses, waarin het jaarresul-

taat 2016 van € 7,3 miljoen is meegenomen, maken 

het mogelijk om: 

• De OV-chipkaart-tarieven in 2018 alleen met de 

landelijke indices mee te laten stijgen.  

• Het budget voor de dienstregeling vanaf 2018 met 

€ 1,5 miljoen te verhogen ten opzichte van de be-

groting 2017, met name om de verdere doorgroei 

van het OV met name op het HOV-netwerk (Qliners 

en Q-links) te faciliteren en het vastgestelde OV-

basisnet in Groningen en Drenthe robuuster te ma-

ken. Qua prognoses gaan wij ervan uit dat de be-

oogde uitbreidingen vanaf 2018 ook € 1 miljoen  

extra opbrengsten genereren. 

 

Per dienstregeling 2018 zal verder Q-link-lijn 1 / 2 

worden geëlektrificeerd en op Qliner 300 Emmen-

Groningen worden 5 dubbeldekkers (Euro-6) ingezet. 

Dit betreft investeringspakket van netto € 6,0 miljoen  

in de periode 2017-2029 inclusief (bij)laadapparatuur, 

waarvan het grootste deel in 2017 zal worden geïn-

vesteerd, en waarmee tevens een dempend effect 

wordt gerealiseerd voor de financiële prognoses voor 

de volgende concessieperiode 2020-2030 (minder 
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afhankelijkheid van de vaak fors schommelende die-

selprijzen). 
 

Daarnaast  is er ruimte om in 2018 eenmalig een in-

vesteringsbedrag van € 2,5 miljoen te reserveren voor 

een voorwaardenscheppende kwaliteitsimpuls voor 

bijdragen aan de realisatie van Hubs (plm € 1,0 mil-

joen), het realiseren van stallingsvoorzieningen voor 

de (duurzaamheids-)eisen van de volgende concessie 

(plm € 1,2 miljoen), en het realiseren van een kosten-

effectieve chauffeursvoorziening op het nieuwe bus-

station Groningen (plm € 0,3 miljoen, waarmee vanaf 

2020 jaarlijks een lastenverlaging van € 0,1 miljoen 

wordt gerealiseerd).  

 

De aanwezige financiële ruimte is ontstaan door een 

combinatie van opbrengstengroei in 2016 en de ont-

wikkeling van de loonvoet, inflatie en de dieselprijs in 

2015 en 2016 (die samen de index vormen in de con-

cessies). Vanaf 2020 zijn volgens de actuele prognoses 

geleidelijke ombuigingen aan de orde, mede doordat 

de nieuwe prestatie-gerelateerde verdeling van de 

Studenten-OV-kaart vanaf 2020 negatief uitpakt voor 

Drenthe en Groningen. De komende aanbesteding zal 

hiertoe moeten inzetten op een lagere dan de huidige 

prijs per dienstregelingsuur en net als de huidige con-

cessie mogelijkheden moeten bieden tot bijsturing.  

 

Bij deze prognoses merken wij op dat rekening ge-

houden is met de jaarcijfers 2016, de voorlopig meest 

reële index 2016 en de meest realistische inschatting 

van de indices 2017. Op basis van eerdere ervaringen 

is het mogelijk dat de index 2016 nog kan wijzigen tot 

oktober 2017, en de index 2017 tot oktober 2018. 

Voor 2018 en verder is conform het vastgestelde risi-

comanagement een index van 3% aangehouden. Hier-

bij merken wij verder op dat lange-termijn-prognoses 

per definitie ruime onzekerheidsmarges kennen. Ook 

is 2017 het laatste jaar dat de tijdelijke extra bijdrage 

van € 2,4 miljoen per jaar in het kader van het Q-link-

buspakket Groningen/Drenthe 2014 van kracht is. De 

jaarlijkse bijdragen vanuit de moederorganisaties 

zullen vanaf 2018 met dit bedrag afnemen, dit gege-

ven is in de cijfers vanaf 2018 verwerkt. 

 

Het geheel aan voornemens past binnen het samen-

hangend geheel van financiële uitgangspunten dat het 

OV-bureau hanteert. Deze uitgangspunten zijn vervat 

in de ‘Notitie risicomanagement en weerstandsver-

mogen’. Voor de begrotingsopstelling zijn de belang-

rijkste bepalingen dat het OV-bureau ‘conservatief’ 

begroot en streeft naar een weerstandscapaciteit van 

minimaal € 4,1 miljoen. Zakt het weerstandsvermogen 

daaronder dan dienen - zo nodig per omgaande - 

aanvullende ombuigingsmaateregelen te worden 

getroffen. 

 

1.4 Realisatiewijze doelstellingen 2018 
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 2018 op vijf indi-

catoren doelstellingen geformuleerd die gegeven de 

financiële ramingen haalbaar moeten worden geacht: 

• Op de indicator reizigerskilometers: (mini-

maal) 4% groei t.o.v. 2016. 

• Op de indicator klanttevredenheid: (mini-

maal) cijfer 7,5(basisnet) en 7,8 (HOV). 

• Op de indicator gebiedsdekkendheid: (mini-

maal) 07.00 - 24.00- dekking. 

• Op de indicator CO2/reizigerskm:   

(minimaal) 4% daling tov 2016.   

• Op de indicator kostendekkendheid : (mini-

maal) 51,0%-(tussen)score. 

 

Hieronder is per afzonderlijke doelstelling in beeld 

gebracht via welke specifieke activiteiten de betref-

fende doelstelling haalbaar wordt geacht. De onder-

staand benoemde elementen komen terug in de vol-

gende begrotingsparagrafen klant/reiziger (zie 3.1), 

ontwikkeling (zie 3.2) en beheer (zie 3.3). Hierbij teke-

nen 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 juridi-

sche en financiële advisering. 

• Voldoende aandacht voor instandhouding 

van het bestaande uiteraard een noodzakelij-

ke 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 
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afhankelijk is, dit betreft bijvoorbeeld het 

handelen van partnerorganisaties, de weersi-

tuatie in 2018, landelijke OV-ontwikkelingen 

en –  verdeelafspraken etc. De uiteindelijk 

gerealiseerde resultaten kunnen daarom 

sterk afwijken, vooral ook door factoren bui-

ten de invloedssfeer van het OV-bureau. 

 

Indicator reizigerskilometers: (minimaal) 4% 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 lijn 6(Lila), vergroting capaciteit 

en P+R product (P+R Reitdiep en P+R Meerstad). 

• Ingebruikname gereed komende OV-infrastructuur. 

• Planvorming Groningen Bereikbaar en Minder Hin-

der Assen. 

• Doorontwikkeling Hubs. Optimaliseren van be-

staande voorzieningen/infra op knooppunten op 

het gebied van fietsenstalling en reizigersinforma-

tie. 

 

Product klant en marketing: 

• Specifieke HOV-promotie. 

• Werkgeversbenadering (in Groningen via Gronin-

gen 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 vast-

gestelde indices; stimuleren saldoreizen t.o.v. losse 

verkoop. 
• Doelgroepgerichte aanpak, met onder andere 

communicatie op kortingsmogelijkheden zoals 
40/4. 
 

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

en 7,8 (HOV). 

Product beheer: 

• Toezicht op soepele implementatie dienstregelin-

gen 2018 en 2019. 

• Aandacht voor punctualiteit en aansluitingen. 

• Aandacht voor goede werking DRIS-panelen. 

 

Product ontwikkeling: 

• In de dienstregeling sterk sturen op reële reistijden 

haalbare aansluitingen. 

• Frequentieverhoging op basislijnen.  

• Voldoende capaciteit op HOV-lijnen. 

• Doorontwikkeling P+R. 

• Barrières bij betalen wegnemen. 

• Ontzorgen reizigersinformatie, multimodale reis-

planners stimuleren. 

 

Product klant en marketing: 

• Doorontwikkeling ‘vanzelfsprekende’ reisinfo en (al 

dan niet digitaal) kaartmateriaal. 

• Activiteiten op het gebied van klantbeleving (bij-

voorbeeld Bussessions). 

• Analyse van klanttevredenheidscijfers 2017 en 

inzichten vertalen in beleid. 

• Voldoende inzicht in klantervaringen (klachtenana-

lyses en Digitaal Reizigerspanel). 

 

Indicator gebiedsdekkendheid: 100% van 07.00 – 

24.00, gelijk aan 2017: 

Product beheer:  

• Management van het OV-deel van de regioconces-

sies in 2018. 

 

Product ontwikkeling: 

• Ontwikkelen samen met gemeenten van keten-

knooppunten. 

• 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 aan-

geboden productassortiment. 

 

Indicator duurzaamheid: (minimaal) 4% daling CO2-

uitstoot per reizigerskilometer 120 gr/rkm) 

Product beheer 

• Monitoring concessieconforme inzet voertuigen. 

• Begeleiden goede implementatie elektrische bus-

sen en dubbeldekkers. 

• Begeleiden van rijstijlontwikkeling door concessie-

houders. 
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Product ontwikkeling 

• Goede inbedding in dienstregeling met de elektri-

sche bussen en dubbeldekkers. 

• Voorbereiding opschaling waterstofbussen. 

• Met name in stedelijke gebieden doorstroming 

blijven bevorderen. 

• Doordachte materieelinzet mogelijk maken in 

dienstregelingsproces (minder ‘lege’ stoelen). 

• Beschikken over voldoende specifiek meetinstru-

mentarium op de indicator duurzaamheid. 

 

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 (mini-

maal) 51,0%  

Aanvullend op het genoemde bij de indicator reizi-

gerskilometers: 

 

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 hoofdstuk-

ken aan de orde komen. 

 

Het doel van het programma Collectief personenver-

voer valt samen met het doel van de gemeenschappe-

lijke 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 2018 en volgende jaren hebben wij voor deze indicatoren de volgende (minimale) streefwaarden gesteld. 

 

Indicator 2016 (reali-

satie) 

2017  

(begroot) 

2018 2019 2020 2021 

Reizigerskilometers (t.o.v. 

2016) 

268.822.935 +2,0 % + 4,0 % + 5,0 % + 6,0 % + 7,1 % 

Klanttevredenheid (ktv HOV) 7,7 (overall) 7,5 (7,7) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 

Gebiedsdekkendheid 100% (7- 

24) 

100% (7-

24) 

100% (7-

24) 

100% (7-

24) 

100% (7-

24) 

100% (7-

24) 

CO2-uitstoot (t.o.v. 2016) 

g/rkm 

 

   125 

- 2% 

122,5 

-4,0 % 

120 

-6,0 % 

117,5 

-26,0 % 

92,5 

-40 % 

75 

Kostendekkendheid 51,1% 50% 51 % 52 % 52 % 52 % 

 

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 rapportcij-

fers, zoals die blijken uit het jaarlijkse, landelijke klant-

tevredenheidsonderzoek. Reizigersgroei en klantte-

vredenheid zijn het resultaat van een complex samen-

spel van vervoerders, reizigers, bestuurlijke partners 

en OV-bureau. Milieuaspecten en financiële middelen 

zijn daarbij randvoorwaardelijk. Over 2016 hebben wij 

als OV-autoriteit in de landelijke Klantenbarometer 

een 7,7 gescoord. Wij handhaven de streefwaarden 

voor de klanttevredenheid op een gemiddeld rapport-

cijfer 7,5. Voor de klanttevredenheid over Qlink, 

Qliner, en HOV streven wij een waarde van 7,8 na. Dit 

geldt in beginsel ook voor de langere termijn (2030). 

Een gebiedsdekkend collectief vervoeraanbod is in 

Groningen en Drenthe aanwezig, dat zal in 2018 ook 

het geval zijn. Vanaf 2017 zal het geheel van OV en 

Publiek Vervoer samen een gebiedsdekkend geheel 

van collectief vervoer opleveren. 

 

De kostendekkendheid van het OV (bus) was in 2014 

46,4% en in 2015 49,1% en in 2016 51,1% (51,1% van 

de uitgaven aan OV werd in 2016 ‘verdiend’ uit reizi-

gersinkomsten). Als doel is gekozen om de kostendek-

kendheid vanaf 2014 tot in elk geval 2020 jaarlijks 

gemiddeld met 1% te laten stijgen. Als tussendoel 

voor 2018 kiezen we voor een kostendekkingsgraad 

van 51,0%. Voor de langere termijn (2030) dienen we 

de komende jaren te bezien of en in hoeverre in hoe-

verre de kostendekkendheid willen laten doorgroeien. 
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Voor wat betreft de CO2-uitstoot per kilometer kiezen 

we binnen de huidige concessie voor een jaarlijkse 

afname van 2%. De komende aanbesteding kan ver-

volgens in 2020 een sprongsgewijze forse reductie 

opleveren. Voor de langere termijn (2030) is de opga-

ve (ook vastgelegd in landelijke afspraken) om de CO2-

uitstoot terug te brengen naar zero-emmissie. De 

fasering daarnaartoe gaat onderdeel uitmaken van de 

aanbesteding en hangt mede samen met fasering van 

beschikbaarheid van oplaadinfrastructuur. 

 

2.2 Uitgangspunten en programmabegro-
ting bij ongewijzigd beleid 
 

De begroting is 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 bijdrage van de partners voor de exploitatie OV is 

voor 2018 het gemiddelde van de landelijke LBI-index 

over de jaren 2012 tot en met 2016 en bedraagt op 

begrotingsbasis 1,072%. Zodra de gerealiseerde LBI 

over 2016 bekend is in het najaar van 2017, kan de 

index voor de bijdrage van de partners definitief be-

paald worden. De lasten, anders dan die van beheer, 

zijn geïndexeerd met 1%. 

 

Bij ongewijzigd beleid zou in 2018 een voordelig saldo 

van € 2.806.000 ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Begrotingsmutaties en opbouw weer-
standvermogen 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat er bij onge-

wijzigd beleid een voordelig saldo ontstaat van  

€ 2.806.000.  

 

Ten behoeve van extra doorgroei en de kwaliteit van 

het OV netwerk worden de volgende voorstellen ge-

daan. Bijdrage voor de dienstregeling vanaf 2018 met 

€ 1,5 miljoen te verhogen ten opzichte van 2017, 

waarmee de doorgroei op het netwerk van het OV 

met name op het HOV-netwerk (Qliners en Q-links) te 

faciliteren (qua prognoses gaan wij ervan uit dat deze 

uitbreiding vanaf 2018 ook € 1 miljoen extra opbreng-

sten). Per dienstregeling 2018 Q-link-lijn 1 / 2 te elek-

trificeren en indoen qua infrastructuur mogelijk op Q-

liner 300 Emmen-Groningen 5 dubbeldekkers in te 

zetten (pakket van netto € 6,0 miljoen in de periode 

2017-2029 inclusief (bij)laadapparatuur). Hiervan 

heeft € 0,25 miljoen betrekking op het jaar 2018. 
 

Verder wordt voorgesteld om eenmalig een bedrag 

van € 2,5 miljoen te reserveren voor voorwaarden-

scheppende kwaliteitsmaatregelen voor bijdragen aan 

de realisatie van Hubs (€ 1 miljoen), het realiseren van 

stallingsvoorzieningen voor de (duurzaamheids-)-eisen 

van de volgende concessie (€ 1,2 miljoen), en het 

realiseren van een kosteneffectieve chauffeursvoor-

ziening op het nieuwe busstation Groningen (€ 0,3 

miljoen). In deze begroting is die investering ook mee-

genomen als voorstel. 

 

Het weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 

2016 ruim € 15,1 miljoen, ruim boven de minimaal 

vereiste waarde van € 4,1 miljoen en ontwikkelt zich 

volgens de huidige prognoses in de periode 2017-

2021 als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

Product Lasten

Klant-reiziger 1.222.000

Ontwikkeling 487.000

Beheer 112.631.000

Informatie en analyse 155.000

Special projects 495.000

Bedrijfsvoering 2.291.000

Financiering 0

Totaal lasten 117.281.000

Jaren (per 31/12) Weerstandsvermogen

2017 16.238.000

2018 14.794.000

2018 15.108.000

2020 11.886.000

2021 7.851.000
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2.4 Programmabegroting na verwerking 
voorstellen en dekking 
 

Na verwerking van de in de vorige paragraaf beschre-

ven mutaties in de programmabegroting 2018 ont-

staat het volgende beeld, waarbij sprake is van begro-

tingsevenwicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Programmabegroting in meerjaren-
perspectief 
 

In meerjarenperspectief ontstaat het volgende beeld, 

waarbij voor 2016 de jaarrekeningcijfers zijn opgeno-

men en voor 2017 de begrotingscijfers en de progno-

secijfers van maart 2017. Voor 2018 is de  

programmabegroting vermeld na verwerking van de 

mutaties. Het meerjarenperspectief bevat bedragen 

op het begrote prijspeil van het desbetreffende jaar.   
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Toelichting baten en lasten:  

Voor het jaar 2017 zien we in de prognose, dat deze 

minimaal is verbeterd ten opzichte van de begroting. 

Dit heeft de onder andere de volgende oorzaken: 

actualisatie van de reizigersopbrengsten en indexen. 

 

In 2018 is sprake van een negatief exploitatiesaldo van 

€ 1.444.000. Hierin is het extra budget van € 1,5 mil-

joen voor de dienstregeling reeds structureel ver-

werkt. Tevens is een investering van € 0,25 miljoen 

opgenomen voor het elektrificeren van Q-link lijnen en 

de inzet van de dubbeldekkers. Daarnaast is een inves-

teringsbedrag van € 2,5 miljoen opgenomen  voor 

voorwaardenscheppende kwaliteitsmaatregelen voor 

bijdragen aan de realisatie van Hubs (€ 1 miljoen), het 

realiseren van stallingsvoorzieningen voor de (duur-

zaamheids-)-eisen van de volgende concessie (€ 1,2 

miljoen), en het realiseren van een kosteneffectieve 

chauffeursvoorziening op het nieuwe busstation Gro-

ningen (€ 0,3 miljoen). 

 

Als we verder vooruitkijken naar de jaren 2019 tot en 

met 2021 dan is voor het jaar 2019 sprake van een 

klein positief exploitatiesaldi. In de jaren 2020 en 2021 

zijn deze echter negatief. In hoofdstuk 3.9 wordt na-

der ingegaan op de effecten hiervan op de weer-

standscapaciteit en beschikbare financiële instrumen-

ten om deze (negatieve) resultaten na 2020 om te 

buigen. 
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3  Productenraming 

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

se, 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 (minima-

le) doelstellingen van het OV-bureau:  

 

Indicator 2018 2019 2020 2021 

Reizigerskilometers (t.o.v. 2016) + 4,0 % + 5,0 % + 6,0 % + 7,1 % 

Klanttevredenheid (ktv HOV) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 

Gebiedsdekkendheid 100% (7-24) 100% (7-24) 100% (7-24) 100% (7-24) 

CO2-uitstoot (t.o.v. 2016) 

g/rkm 

-4,0 % 

120 

-6,0 % 

117,5 

-26,0 % 

92,5 

-40 % 

75 

Kostendekkendheid 51 % 52 % 52 % 52 % 

 

Doelen 2018 

Marketing, communicatie en sales 

• Beleid (verder) ontwikkelen met (nieuwe) inzichten uit analyse van klanttevredenheidscijfers 2017. 

• Voldoende inzicht verkrijgen in klantervaringen (klachtenanalyses, marketingonderzoek en Digitaal Reizigerspanel). 

• Sterke en nieuwe producten, Q-link en Qliner in het bijzonder, bekend maken onder potentiële reizigers met ge-

richte campagnes. 

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

• Medewerkers van bedrijven met gebiedsgerichte aanpak bekend maken met het OV, in aanloop naar de aanpak 

Zuidelijke Ringweg Groningen en stations Groningen en Assen; o.a. samenwerking met Groningen Bereikbaar. 

• Doorontwikkeling reisinfo en (al dan niet digitaal) kaartmateriaal. 

• Klantbeleving positief beïnvloeden met activiteiten in en om de bus, zoals Bus Sessions tijdens Euroso-

nic/Noorderslag). 

• Nieuwe reizigers een positieve bus ervaring geven door extra inzet bussen bij evenementenvervoer. 

• Bevorderen aanschaf en gebruik persoonlijke OV-chipkaart, incl. automatisch opladen. 
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• Vindbaarheid Hubtaxi via internet structureel goed regelen. 

• Informeren inwoners en bezoekers over mogelijkheden  van het OV (producten, tarieven, dienstregeling, kaartma-

teriaal). 

• Toename (sociaal-recreatief) gebruik in de daluren door promotie Dal-Dagkaart en kortingsproduct 40/4. 

• Tarieven en dienstregeling 2018 en 2019 zijn bekend bij (bestaande) reizigers. 

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

• Doorontwikkelen methode Customer Journey en meehelpen met  implementeren van verbeteringen. 

• Ontwikkeling en realisatie Hubs ondersteunen met doorvoeren huisstijl en communicatie. 

• Introductie nieuwe bussen ondersteunen met communicatie en vormgeving bewaken. 

Tarieven en vervoerbewijzen 

• Tarieven staan in verhouding tot de kosten voor alternatieve vormen van vervoer, ze ondersteunen de marketing-

doelstellingen en vervoerbewijzen zijn beschikbaar.  

• Laagdrempelig tariefsysteem: in principe 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. In 2018 stijgen alleen de OV-chipkaarttarieven van 

de LTK producten met de landelijke indices (LTI). 

• Het gebruik van het product 40/4 (40% korting in daluren tegen €4 per maand) op de OV-chipkaart zal ook in 2018 

verder worden gestimuleerd. 

• In het studiejaar 2017/2018 start een proef met 500 studenten die gestimuleerd worden buiten de spits te reizen 

door hun weekabonnement om te zetten in een weekend-plus. 

• In het kader van ‘Groningen Bereikbaar’ is een OV-probeerkaart beschikbaar, specifiek voor werknemers die ge-

woontegetrouw 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 klanttevreden-

heid. 

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

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

bieden voor doorgaande professionalisering. Ook in 2018 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:   

 

Indicator 2018 2019 2020 2021 

Reizigerskilometers (t.o.v. 2016) + 4,0 % + 5,0 % + 6,0 % + 7,1 % 

Klanttevredenheid (ktv HOV) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 

Gebiedsdekkendheid 100% (7-24) 100% (7-24) 100% (7-24) 100% (7-24) 

CO2-uitstoot (t.o.v. 2016) 

g/rkm 

-4,0 % 

120 

-6,0 % 

117,5 

-26,0 % 

92,5 

-40 % 

75 

Kostendekkendheid 51 % 52 % 52 % 52 % 

 

 

Het OV-bureau draagt bij aan en stuurt samenhan-

gend openbaar vervoerbeleid in de provincies Gronin-

gen 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 ontwik-

kelingen m.b.t. ruimtelijke ordening, en komt tege-

moet aan klantwensen als goede dynamische reisin-

formatie, 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 Gronin-

gen en Drenthe werkt het OV-bureau aan het verder 

ontwikkelen en verbeteren van de openbaar vervoer-

diensten en dienstregeling.  

 

Om de kwaliteit (snelheid en betrouwbaarheid) van 

openbaar vervoer te verbeteren en de exploitatie te 

optimaliseren werkt het OV-bureau samen met weg-

beheerders aan voor reizigers optimale OV-

infrastructuur.  

 

Verder wordt bijgedragen aan het door ontwikkelen 

van de diverse vormen van reizigersinformatie. 

 

Doelen 2018 

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. Omgevingsvisie Groningen, Omgevingsvisie Drenthe). 

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

• Bijdragen aan de ordeningsvragen bij aanbesteding per dec 2019: o.a. wagenpark doorgaand naar volgende con-

cessie, strategische infrastructuur, infrastructuur voor duurzaam rijden. 
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• Implementatie elektrisch rijden op Q-link groen en 2 waterstofbussen in het streekvervoer., 2 elektrische bussen in 

de stad Groningen, voorbereiden opschaling waterstofbussen naar 20 stuks (afhankelijk van extra financiering) 

• (Europees) uitdragen van de ontwikkelingen op het gebied van HOV en duurzaamheid. 

Ontwerp dienstregeling en OV-product 

• Ontwikkelen van dienstregeling 2018 overeenkomstig het in november 2016 vastgestelde projectplan dienstrege-

ling 2018 waarbij extra vraag naar vervoer gefaciliteerd wordt en tegelijkertijd wordt gekeken welke efficiency-

maatregelen er mogelijk zijn om faciliteren extra vraag naar vervoer door invoering gratis OV MBO 18-, dooront-

wikkeling HOV (Qliner en Q-link) en werkzaamheden Groningen en Assen. Introductie Q-link lijn 6 (paars), vergro-

ting capaciteit en P+R product (P+R Reitdiep en P+R Meerstad). 

• Samen met Groningen Bereikbaar en Assen Bereikbaar bereikbaarheidsarrangementen voor de periode van werk-

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

• Invoeren van de 2e fase HOV-visie Groningen door Q-link 5 door te laten rijden van P+R Meerstad naar Meerstad en 

Harkstede. 

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

OV en ‘publiek vervoer’ op de ketenknooppunten. Dit impliceert tevens de doorontwikkeling van Regiotaxi naar 

Hubtaxi, daarvoor is het OV bureau binnen Publiek Vervoer primair verantwoordelijk. 

Ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en haltebeleid 

Voor reizigers optimale OV-infra (laten) realiseren. 

• Doorontwikkelen Hubs: na de eerste pilotlocaties uitrol van het Hub-concept. Optimaliseren van bestaande voor-

zieningen/infra op knooppunten op het gebied van bijv. fietsenstallingen, reizigersinformatie. 

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

zoals busstation Groningen, stadslijnen Emmen, HOV Klazienaveen; ingebruikname HOV Roden en Leek. 

• Het verder vervoerder onafhankelijk maken van strategische OV-infrastructuur. Voorbereiden infrastructuur voor 

elektrische stadsbussen en Q-link bussen 

Reizigersinformatie 

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

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

• Verdere uitrol van DRIS panelen op straat. 

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

Ministerie). 

• Vindbaarheid product Hubtaxi op bijvoorbeeld internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In 2018 wordt eenmalig een investeringsbedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd voor een voorwaardenscheppende 

kwaliteitsimpuls voor bijdragen aan de realisatie van Hubs (plm € 1,0 miljoen), het realiseren van stallingsvoorzie-

ningen voor de (duurzaamheids-)-eisen van de volgende concessie (plm € 1,2 miljoen), en het realiseren van een 

kosteneffectieve chauffeursvoorziening op het nieuwe busstation Groningen (plm. € 0,3 miljoen, waarmee vanaf 

2020 jaarlijks een lastenverlaging van € 0,1 wordt gerealiseerd).  

Ontwikkeling Begroting 

2017

Prognose 2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Lasten

Ontwikkelbudget 155.000 155.000 156.000 158.000 159.000 161.000

Reizigersinformatie en haltebeleid 327.000 327.000 331.000 334.000 337.000 341.000

Kwaliteitsimpuls bijdragen Hubs, stallingen en chauffeursfaciliteiten 0 0 2.500.000 0 0 0

Totaal lasten 482.000 482.000 2.987.000 492.000 496.000 502.000

Baten

Ontwikkeling 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo -482.000 -482.000 -2.987.000 -492.000 -496.000 -502.000
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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 en Hubtaxi (als onderdeel van Publiek Vervoer) bijdragen aan 

het (minimaal) realiseren van de volgende doelstellingen van het OV-bureau:  

 

Indicator 2018 2019 2020 2021 

Reizigerskilometers (t.o.v. 2016) + 4,0 % + 5,0 % + 6,0 % + 7,1 % 

Klanttevredenheid (ktv HOV) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 7,5 (7,8) 

Gebiedsdekkendheid 100% (7-24) 100% (7-24) 100% (7-24) 100% (7-24) 

CO2-uitstoot (t.o.v. 2016) 

g/rkm 

-4,0 % 

120 

-6,0 % 

117,5 

-26,0 % 

92,5 

-40 % 

75 

Kostendekkendheid 51 % 52 % 52 % 52 % 

 

 

Doelen 2018 

Voorbereiding aanbesteding GD-concessie 

Begin 2017 is de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van de nieuwe GD-concessie per december 2019 

vastgesteld. Daarnaast zal het Programma van Eisen, na inspraak door alle belangenorganisaties worden vastgesteld 

en wordt ook het bestek voor de inschrijvers opgesteld. Begin 2018 zal de aanbesteding daadwerkelijk van start gaan 

en wordt het bestek gepubliceerd. Nog vóór de zomer van 2018 zal de beoordeling van de inschrijvingen plaats vinden 

en uiterlijk juli 2018 vindt de gunning plaats. Voor eventueel bezwaar en beroep op het gunningsbesluit is de tweede 

helft van 2018 gereserveerd waarna begin 2019 de gunning van de GD-concessie dan onherroepelijk zal zijn en 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. 

 

Publiek Vervoer 

Het OV-bureau is één van de 36 partijen van de projectorganisatie Publiek Vervoer die in 2017 het gemeentelijk doel-

groepenvervoer, het kleinschalig vraaggestuurd vervoer incl. de lokale projecten heeft aanbesteed. Per 1 januari 2018 

zullen de nieuwe vervoersovereenkomsten van kracht worden en zullen de vervoerders van start gaan met de uitvoe-

ring van het vervoer waaronder de Hubtaxi, waarvoor het OV bureau binnen Publiek Vervoer de primaire verantwoor-

delijkheid draagt. Het vervoer zal worden beheerd door een organisatie die in opdracht van de 36 partijen werkt. Het 

OV-bureau faciliteert deze organisatie middels huisvesting, ICT en overige zaken.  

 

Doelen: 

• aanbesteding en gunning van de GD-concessie.  

• bijdragen aan de opzet van de beheersorganisatie Publiek Vervoer en het faciliteren van deze organisatie. 
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Beheer concessies 

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

ren, wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een klanttevredenheid van minimaal een 7,5 voor regulier 

OV en van 7,8 voor HOV. De uitvoeringskwaliteit heeft o.a. betrekking op: 

• vertrekpunctualiteit;  

• aansluitingen;  

• klachtenmanagement;  

• rituitval en verzuim; 

• toezicht op soepele implementatie aanpassingen dienstregeling 2018 en nieuwe dienstregeling 2019. 

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

(kwaliteitsbehoud). De onderwerpen worden samen met concessiehouder geselecteerd op basis van nieuwe ont-

wikkelingen en klachten van structurele aard en dienen te zorgen voor een verbetering in de reisbeleving van de 

klant. 

• Omdat 2018 het een na laatste jaar van de concessie is zal tevens voorzichtig worden gestart met de voorbereiding 

voor de overgang van de concessie zonder daarbij de uitvoeringskwaliteit van de huidige concessie uit het oog te 

verliezen. Mogelijk zullen hiertoe naast de audits rond het verplicht over te nemen materieel, extra audits worden 

uitgevoerd. 

• Beheer kleinschalige concessies. Deze concessies zijn in 2017 voor alle vervoerders voor het OV-deel verlengd tot 

eind 2019. 

• Beheer van de versterkingsinzet: 

• op kwaliteit conform de besteksvoorwaarden; 

• op capaciteit (inzet conform de vervoersvraag); 

• op beschikbaar versterkingsbudget. 

• Binnen het geheel van Publiek Vervoer het beheer van Hubtaxi. 

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.  

• In het kader van minder contant geld op de bus worden door vervoerders betaalautomaten geplaatst. Gebruik en 

operationeel gemak zullen worden gemonitord en waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen. 

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 

• 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.  

• Toezien dat de dynamische reizigersinformatie volledig, tijdig en juist als open data wordt aangeleverd bij de NDOV 

loketten. 

• Het verder toepassen van de mogelijkheden die actuele reisinformatie biedt waarbij voor 2018 de prioriteit ligt bij 

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

• Speciale aandacht voor reisinformatie op de Hubs en Publiek Vervoer. Mogelijkheden bieden om de reisinformatie 

van deze vervoersmogelijkheden aan reizigers aan te bieden via een reisplanner.  
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Beheer financiën dienstregeling en dienstregelingsprocessen 

Financiële stabiliteit door: 

• Financieel beheer dienstverlening 2018. 

• Scherp toezicht op meer- en minderwerk en daarbij behorende kosten. 

• Het binnen vastgestelde financiële kaders realiseren van een kwalitatief hoogwaardige dienstregeling 2019 die 

maximaal tegemoet komt aan de vraag van de reiziger. 

• Een gedegen afrekening van de dienstregeling 2017. 

 

 

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 om-

vang iets meer dan de helft van de lasten en stijgen 

jaarlijks eveneens met 3%. Deze twee ontwikkelingen 

samen zorgen oplopende nettolasten voor het pro-

duct beheer in de jaren 2018 tot en met 2021. 

 

Het OV-bureau zal vanaf 2018 het opdrachtgever-

schap van de huidige vraaggestuurde OV-diensten 

borgen binnen het component Hubtaxi van Publiek 

Vervoer. Ook de facilitaire begeleiding van buurtbus-

verenigingen zoals die nu nog bij het OV-bureau ligt 

gaat onderdeel uitmaken van Publiek Vervoer.  Vanaf 

het jaar 2020 zullen de onderdelen concessiemana-

gement GD, HOV en KLOV als één concessie in de 

markt worden gebracht. 

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 

Beheer Begroting 

2017

Prognose 2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Lasten

Beheer algemeen en audits 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000

Concessiemanagement GD 95.900.000 94.917.000 98.178.000 101.029.000 103.496.000 106.607.000

Concessiemanagement HOV 4.217.000 4.472.000 4.615.000 4.769.000 4.912.000 5.060.000

Concessiemanagement Q liner 315 437.000 422.000 435.000 448.000 462.000 475.000

Concessiemanagement KLOV 7.702.000 7.468.000 5.821.000 6.002.000 6.182.000 6.367.000

Concessiemanagement Publiek Vervoer lokale projecten 0 0 1.000.000 1.030.000 1.061.000 1.093.000

Concessiemanagement Publiek Vervoer Hubtaxi 0 0 1.400.000 1.414.000 1.428.000 1.442.000

OV-chipkaart additionele kosten 1.454.000 1.454.000 1.469.000 1.484.000 1.498.000 1.513.000

Sociale veiligheid 674.000 674.000 680.000 687.000 694.000 701.000

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

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

Verlengingsafspraken -125.000 -125.000 -1.125.000 -1.125.000 0 0

Maatregelen dienstregeling 2018 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Dienstregelingpakket duurzaamheid en capaciteit 2018 0 4.600.000 250.000 250.000 70.000 70.000

Totaal lasten 111.917.000 114.040.000 114.381.000 117.646.000 121.461.000 124.986.000

Baten

Concessiemanagement GD 50.920.000 51.207.000 52.506.000 53.759.000 52.887.000 54.273.000

Concessiemanagement HOV 2.241.000 2.517.000 2.582.000 2.643.000 2.601.000 2.669.000

Concessiemanagement KLOV 1.387.000 1.293.000 961.000 984.000 968.000 993.000

Concessiemanagement Publiek Vervoer 0 0 700.000 700.000 700.000 700.000

Extra reizigersopbrengsten vanaf 2018 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Sociale veiligheid 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal baten 54.573.000 55.042.000 57.774.000 59.111.000 58.181.000 59.660.000

Saldo -57.344.000 -58.998.000 -56.607.000 -58.535.000 -63.280.000 -65.326.000



 

Begroting 2018  31 

 

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 2018 

Kwaliteitszorg data en analyse 

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

• Waarborgen en toetsen van de kwaliteit van de informatiestromen.  

• Beheren van het Digitaal Reizigers Panel.  

• Bijdrage leveren aan de aanbesteding, dienstregeling en Publiek Vervoer. 

• Bijdrage leveren aan verschilende onderzoeksvragen.  

Open data 

• Stimuleren van het gebruik van OV-open data onder reizigers, onderzoekers, bedrijven en andere overheden. 

• Organiseren van data-pilots die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling data-gebruik. 

• Het beschikbaar stellen (binnen de juridische en marktmogelijkheden) van data aan iedereen die hierin geïnteres-

seerd is.  

• Het verkennen van de mogelijkheden van nieuwe sensortechnologie voor onderzoek. 

• Het verkennen van de mogelijkheden van externe open databronnen welke interessant zijn voor OV-bureau 

• Uitbreiding van de functionaliteit Dashboard’ met open data gegevens over CO2 per reizigerskilometer, kostendek-

kingsgraad en klanttevredenheid. 

Rapportages/ Financiële informatievoorziening 

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

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

• Jaarlijkse trendmonitor. 

• Samenwerking Groningen Bereikbaar voor de rapportagetool bereikbaarheid Groningen Stad. 

• Doorontwikkeling van het bestaande prognosemodel. 

• Interne ICT en Informatiebeveiliging. 
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3.5 Productenraming: special projects 
 

Special projects omvat: 

• evenementen en nachtvervoer 

• projecten voor derden 

 

Evenementen en nachtvervoer 

Het inzetten van extra openbaar vervoer bij grotere evenementen. Evenementen en nachtvervoer is een ander 

bijzonder vervoer in beginsel voor het OV-bureau welke volledig kostendekkend wordt aangeboden. Door cofinan-

ciering vanuit organisator en/of gemeenten of het hanteren van hoge tarieven is dit mogelijk. 

 

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. 

 

Overigens zijn evenementen voor reizigers vaak een eerste kennismaking met het OV. 

 

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 2018 

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

ten 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 Super-

bikes, C’est La Vie Emmen, Zuidlaardermarkt, Open Dagen RUG, Bloemenjaarmarkt, Koningsnacht en het Bevrij-

dingsfestival. Daarnaast wordt evenementenvervoer geregeld voor eenmalige grote evenementen.  

• 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 

Bevrijdingsdag. 

• Het nachtbusnetwerk zal op basis van vraag vanuit organisaties (gemeenten e.d.) en reizigers waar mogelijk worden 

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

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

Informatie en analyse Begroting 

2017

Prognose 2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Lasten

Informatie en analyse 154.000 154.000 155.000 157.000 158.000 160.000

Totaal lasten 154.000 154.000 155.000 157.000 158.000 160.000

Baten

Informatie en analyse 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo -154.000 -154.000 -155.000 -157.000 -158.000 -160.000
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Projecten voor derden 

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

Publiek Vervoer dat momenteel met de provincie bij de gezamenlijke gemeenten in het gebied en het OV-bureau 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 busvervoer binnen de gegeven maatschappelijke contexten) mogelijk te maken.  

 

Doelen 2018 

Organisatieontwikkeling 

Van de ambtelijke dienst van het OV-bureau wordt in 2018 (net als in de afgelopen jaren) gevraagd: 

• Overtuigende adviesrol voor het bestuur en de moederorganisaties op inhoud, proces, bestuurlijk-politieke gevoe-

ligheden, financiële risico’s, opdrachtnemerschap van (kaderstellende) bestuursbesluiten en zorgvuldige verant-

woording 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 vorm-

geven en uitvoeren (“inlevende zakelijkheid”). 

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

realiseren van Hubs, inzet voor het realiseren van Publiek Vervoer, waaronder Hubtaxi etc.. 

• Zodanige vormgeving van klantgerichtheid, product-ontwikkeling, marketing en contractbeheer binnen het OV dat 

verdere groei van het regionaal OV op 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. 

• Hoogwaardig niveau van (waar mogelijk open) data realiseren op basis waarvan analyses kunnen plaatshebben. 

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

Special projects Begroting 

2017

Prognose 2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Lasten

Evenementen- en nachtvervoer 386.000 384.000 395.000 407.000 419.000 432.000

Publiek vervoer 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal lasten 456.000 454.000 495.000 507.000 519.000 532.000

Baten

Evenementen- en nachtvervoer 386.000 384.000 395.000 407.000 419.000 432.000

Totaal baten 386.000 384.000 395.000 407.000 419.000 432.000

Saldo -70.000 -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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(inhoud, bestuurlijk, financieel, juridisch, promotioneel etc.). 

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

weten te bereiken op belangrijke maatschappelijke thema’s als verduurzaming, stedelijke ontwikkeling en krimp in 

delen van het gebied. 

• Binnen voortdurende randvoorwaarden en kwaliteitskaders (financieel, juridisch/WGR, integriteit). 

• Zorgvuldig werkgeverschap met ook elementen overheidsdoelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie en 

opleiden – bijvoorbeeld via stageplaatsen etc.. 

Automatisering 

• In 2016 is het serverpark en de desktops vernieuwd (incl. bijbehorende serversoftware). Beide waren afgeschreven. 

Ook is in 2016 de telefooncentrale vernieuwd en zijn de mobiele abonnementen verlengd. Voor 2018 is het doel 

een ongestoorde en adequate beschikbaarheid van de ICT infrastructuur. Het beheer en onderhoud hiervoor is uit-

besteed. 

 

De inhoud van het onderwerp OV en de samenwer-

kingsvorm van het OV-bureau maken dat doelstellin-

gen slechts kunnen worden gerealiseerd als de vol-

gende kernkwaliteiten in voldoende mate aanwezig 

zijn en blijven in de organisatie: 

• inhoudelijke expertise (kennis/kunde); 

• professioneel opdrachtgeverschap; 

• gedrevenheid (enthousiasme); 

• grensverleggende neiging (durf, lef, visionair, crea-

tief); 

• resultaatgerichtheid; 

• gerichtheid op de reiziger; 

• samenwerkingsbereidheid met andere stakehol-

ders 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, partnerorganisa-

ties in het gebied en collega-organisaties (andere ‘OV-

autoriteiten’) wordt erkend en herkend als zeer ver-

trouwd, verbindend en vooruitstrevend.   

 

Het onderstaande organogram bevat de formele or-

ganisatiestructuur van het OV-bureau. In praktijk kent 

het OV-bureau echter een meer gevarieerde werkwij-

ze, waarbij medewerkers niet alleen in clusterverband 

werken, maar ook in continue integrale processen, 

programma’s en projecten, vrijwel altijd ook in sa-

menspel met medewerkers van moederorganisaties 

en alle andere bij de mobiliteit betrokken partijen in 

het gebied en daarbuiten. Belangrijke thema’s die in 

dit kader spelen zijn bijvoorbeeld: 

• Klantervaringen centraal stellen in de doorontwik-

keling van het bussysteem als onderdeel van het 

mobiliteitssysteem. 

• Verduurzaming van het busvervoer in relatie tot 

verduurzamingsdoelstellingen van de noordelijke 

provincies. 

• Doorontwikkeling HOV als aantrekkelijk en herken-

baar mobiliteitsproduct. 

• Bijdragen aan een stelsel van aantrekkelijke en 

herkenbare Hubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De control in bovenstaand schema is belegd bij de 

controller. De controller adviseert rechtstreeks aan de 

directeur en/of het dagelijks bestuur (DB) en alge-

meen bestuur (AB) over alle zaken die de financi-

eel/economische bedrijfsvoering betreffen. Aan-

dachtspunten van control zijn onder meer:  

• Checks op (dus niet: zelf uitvoeren van) gehanteer-

de (meerjaren)prognoses, gehanteerde prognose-

systematiek en doorrekeningen financiële gevolgen 

voornemens en wensen (zoals die intern tot op 

MT/directieniveau worden uitvoeren bij elk rele-

vant voorstel). 

• Inrichting begrotingsproces en jaarrekening-

processen. 

• Borging kwaliteit interne financiële processen. 

• Veiligheid van data en informatie. 

• Waar aan de orde aanpassingsvoorstellen op ge-

hanteerde systematieken/processen. 

 

De controller heeft een zelfstandig signalerende func-

tie 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 

2018 waarschijnlijk hoger: 2,0 fte tijdelijke overforma-

tie in samenhang met aanloop naar volgende conces-

sieaanbesteding (0,5), beheer DRIS (0,4), secretariaat 

Consumenten Platforms (0,3) en langjarige detache-

ring DOVA (0,8). De financiële vertaling van deze for-

matie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead: 

Conform de nieuwe BBV wetgeving verstrekken wij nadere informatie over het onderdeel overhead. Van de totale 

begrote bedrijfsvoering kosten (saldo lasten en baten) van € 1.304.000  heeft een bedrag van € 725.000 betrekking 

op overhead. Bij deze berekening zijn de gehanteerde definities van het BBV voor overhead als uitgangspunt geno-

men. Het bedrag van € 725.000 is als volgt tot stand gekomen:  

Lonen en salarissen: € 230.000 

Huisvestingskosten:  € 116.000 

Kantoorkosten:  € 108.000 

Advieskosten:   € 271.000 

 

Bedrijfsvoering Begroting 

2017

Prognose 2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Lasten

Lonen en salarissen 1.709.000 1.709.000 1.796.000 1.814.000 1.832.000 1.850.000

Huisvestingskosten 115.000 115.000 116.000 117.000 119.000 120.000

Kantoorkosten 107.000 107.000 108.000 109.000 110.000 111.000

Advieskosten 269.000 269.000 271.000 274.000 277.000 280.000

Totaal lasten 2.200.000 2.200.000 2.291.000 2.314.000 2.338.000 2.361.000

Baten

Lonen en salarissen 868.000 879.000 887.000 896.000 905.000 914.000

Bijdrage Publiek Vervoer 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal baten 868.000 879.000 987.000 996.000 1.005.000 1.014.000

Saldo -1.332.000 -1.321.000 -1.304.000 -1.318.000 -1.333.000 -1.347.000
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3.7 Productenraming: financiering 
 

Meerjarendoelstellingen 

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

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

 

Financiering omvat: 

• financiering- en dekkingsmiddelen. 

 

Doelen 2018 

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 OV-Studentenkaart monitoren, en hierop tijdig anticiperen. 

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

• Opstellen van ramingen voor financiële verantwoordingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting baten en lasten 

De begroting 2018 vermeldt een exploitatiesaldo van  

- € 1.444.000. Dit is inclusief het voorgestelde maat-

regelenpakket van € 4,25 miljoen.  

- Bijdrage voor de dienstregeling vanaf 2018 met € 1,0 

miljoen te verhogen ten opzichte van 2017, waarmee 

de doorgroei op het netwerk van het OV met name op 

het HOV-netwerk (Qliners en Q-links) te faciliteren 

(qua prognoses gaan wij ervan uit dat deze uitbreiding 

vanaf 2018 ook € 1 miljoen extra opbrengsten). 
- Per dienstregeling 2018 Q-link-lijn 1 / 2 te elektrifice-

ren en indoen qua infrastructuur mogelijk op Q-liner 

300 Emmen-Groningen 5 dubbeldekkers in te zetten 

(pakket van netto € 6,0 miljoen  in de periode 2017-

2029 inclusief (bij)laadapparatuur). Hiervan heeft  

€ 0,25 miljoen betrekking op het jaar 2018. 

Verder werd in de Kaderbrief aangegeven dat over-

wogen wordt eenmalig een bedrag van € 2,5 miljoen 

te reserveren voor voorwaardenscheppende kwali-

teitsmaatregelen voor bijdragen aan de realisatie van 

Hubs (€ 1 miljoen), het realiseren van stallingsvoorzie-

ningen voor de (duurzaamheids-)-eisen van de vol-

gende concessie (€ 1,2 miljoen), en het realiseren van 

een kosteneffectieve chauffeursvoorziening op het 

nieuwe busstation Groningen (€ 0,3 miljoen). In deze 

begroting is die investering ook meegenomen als 

voorstel. 



 

 

3.8 Meerjarenproductenraming 2018-2021 

 

 

Meerjarenproductraming 2017 - 2020

Lasten Begroting 

2017

Prognose 

2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Klant reiziger      

Marketing en communicatie 1.162.000 1.162.000 1.174.000 1.186.000 1.198.000 1.210.000

Klant - reiziger overig 48.000 48.000 48.000 49.000 49.000 50.000

Ontwikkeling       

Ontwikkelbudget 155.000 155.000 156.000 158.000 159.000 161.000

Reizigersinformatie en haltebeleid 327.000 327.000 331.000 334.000 337.000 341.000

Kwaliteitsimpuls bijdragen Hubs, stall ingen en chauffeursfacil iteiten 0 0 2.500.000 0 0 0

Beheer       

Beheer algemeen en audits 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000

Concessiemanagement GD 95.900.000 94.917.000 98.178.000 101.029.000 103.496.000 106.607.000

Concessiemanagement HOV 4.217.000 4.472.000 4.615.000 4.769.000 4.912.000 5.060.000

Concessiemanagement Q liner 315 437.000 422.000 435.000 448.000 462.000 475.000

Concessiemanagement KLOV 7.702.000 7.468.000 5.821.000 6.002.000 6.182.000 6.367.000

Concessiemanagement Publiek Vervoer lokale projecten 0 0 1.000.000 1.030.000 1.061.000 1.093.000

Concessiemanagement Publiek Vervoer Hubtaxi 0 0 1.400.000 1.414.000 1.428.000 1.442.000

OV-chipkaart additionele kosten 1.454.000 1.454.000 1.469.000 1.484.000 1.498.000 1.513.000

Sociale veil igheid 674.000 674.000 680.000 687.000 694.000 701.000

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

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

Verlengingsafspraken -125.000 -125.000 -1.125.000 -1.125.000 0 0

Maatregelen dienstregeling 2018 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Dienstregelingpakket duurzaamheid en capaciteit 2018 0 4.600.000 250.000 250.000 70.000 70.000

Informatie en analyse       

Informatie en analyse 154.000 154.000 155.000 157.000 158.000 160.000

Special projects       

Evenementen- en nachtvervoer 386.000 384.000 395.000 407.000 419.000 432.000

Publiek vervoer 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Bedrijfsvoering       

Lonen en salarissen 1.709.000 1.709.000 1.796.000 1.814.000 1.832.000 1.850.000

Huisvestingskosten 115.000 115.000 116.000 117.000 119.000 120.000

Kantoorkosten 107.000 107.000 108.000 109.000 110.000 111.000

Advieskosten 269.000 269.000 271.000 274.000 277.000 280.000

Financiering       

Exploitatiesaldo 2.205.000 450.000 -1.444.000 314.000 -3.222.000 -4.035.000

Nog te realiseren dekkingsmaatregelen 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 118.624.000 118.990.000 120.087.000 122.664.000 122.998.000 125.768.000

Baten Begroting 

2017

Prognose 

2017      

(maart 2017)

Begroting 

2018

Raming  

2019

Raming  

2020

Raming  

2021

Beheer      

Concessiemanagement GD 50.920.000 51.207.000 52.506.000 53.759.000 52.887.000 54.273.000

Concessiemanagement HOV 2.241.000 2.517.000 2.582.000 2.643.000 2.601.000 2.669.000

Concessiemanagement KLOV 1.387.000 1.293.000 961.000 984.000 968.000 993.000

Concessiemanagement Publiek Vervoer 0 0 700.000 700.000 700.000 700.000

Extra reizigersopbrengsten van 2018 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Sociale veil igheid 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Special projects       

Evenementen- en nachtvervoer 386.000 384.000 395.000 407.000 419.000 432.000

Bedrijfsvoering       

Lonen en salarissen 868.000 879.000 887.000 896.000 905.000 914.000

Publiek vervoer 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Financiering       

Bijdrage partners 60.397.000 60.285.000 60.931.000 62.150.000 63.393.000 64.661.000

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

Specifieke BDU subsidies 0 0 0 0 0 0

Te vergoeden BTW-OV 0 0 0 0 0 0

Rente 0 0 0 0 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 118.624.000 118.990.000 120.087.000 122.664.000 122.998.000 125.768.000



 

 

NB. Deze meerjaenproductraming wijkt af van de 

meerjarenprognose uit de Kaderbrief 2018. Dit hangt 

samen met het benutten van de meest recente ra-

mingen van het CPB (maart 2017) en het verwerken 

van de opbrengstengegevens van januari en februari 

2017. 

 

 

3.9 Stand en verloop van de weerstandscapaciteit 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stand en het verloop van de weerstandscapaciteit 

vermeldt de vooruit ontvangen bijdragen van de part-

ners. In het overzicht is te zien dat deze negatieve 

saldi kunnen worden gedekt uit de aanwezige weer-

standscapaciteit. Per 31 december 2021 bedraagt de 

weerstandscapaciteit op grond van de prognose van 

maart 2017 nog € 7.851.000. Dat is ruim boven de 

minimaal vereiste weerstandscapaciteit van  

€ 4,1 miljoen op grond van de notities risicomanage-

ment en weerstandsvermogen. 

Ten opzichte van de kaderbrief laat de stand van de 

weerstandscapaciteit een positiever beeld zien. De 

oorzaken hiervan liggen aan mutaties op het gebied 

van reizigersopbrengsten en indexen.
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4  Paragrafen 

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

standsvermogen 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 inge-

stemd de notitie risicomanagement en weerstands-

vermogen 2016-2019 vastgesteld. Het risicomanage-

ment van het OV-bureau omvat de volgende elemen-

ten, die in hun samenhang worden toegepast (de 

risicomanagementsystematiek van het OV-bureau 

Groningen Drenthe): 

• Conservatief begroten;. 

• Werken met een prognosemodel, op basis waarvan 

financiële mee- en tegenvallers tijdig gerappor-

teerd 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 tegen-

vallers op te vangen. 

• Periodiek (begroting, jaarrekening en vier- en 

achtmaandsrapportage) actualiseren en beoorde-

len van alle relevante risico’s met financiële conse-

quenties, zoals geïnventariseerd in deze notitie. 

• Zorgen voor beheersingsmaatregelen, en als tegen-

vallers optreden, zo nodig tijdig maatregelen ne-

men. 

• 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 

2016 € 15,1 miljoen, waarmee de weerstandscapaci-

teit meer bedraagt dan het minimale niveau van € 4,1 

miljoen. Het perspectief voor de jaren 2017 tot en 

met 2021 is goed, maar de GD-concessie moet be-

heersmaatregelen bevatten. 

  

De in de notitie Risicomanagement en weerstands-

vermogen genoemde specifieke risico's zijn per pro-

duct genoemd, zoals hieronder vermeld: 

• Klant – reiziger:  

o Tarievenbeleid. 

• Ontwikkeling: 

o gevolgen grote infrastructurele werken; 

o nalatig haltebeheer. 

• Beheer: 

o concurrentieverhoudingen/tegenvallende 

OV-aanbestedingen; 

o indexering; 

o gevolgen SOV-contract; 

o een nieuwe verdeling van de SOV; 

o OV-chipkaart en nieuwe betaalsystemen; 

o het regiovervoer (vanaf 2018: Hubtaxi) kent 

een open einde; 

o de verhouding tussen bonussen en boetes; 

o realisatie van landelijke en regionale reizi-

gersopbrengsten; 

o versterkingen vervoerders; 

o beschikbaarheid OV-stewards. 

• Special projects: 

o kostendekkend evenementenvervoer. 

• Bedrijfsvoering: 

o juridische risico's m.b.t. contracten; 

o werkdruk en afhankelijkheid. 

• Financiering: 

o bijdragen provincies. 

 

In de notitie Risicomanagement en weerstandsver-

mogen zijn deze risico's nader beschreven en gekwan-

tificeerd. Van deze geïnventariseerde risico’s is beoor-

deeld hoe groot de kans van optreden alsmede de 

gevolgen in financiële zin. Op basis hiervan is de ver-

wachtingswaarde van de risico’s berekend om zo-



 

Begroting 2018  41 

doende het bedrag aan benodigde weerstandscapaci-

teit 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. 

 

Deze kwantificering van de risico’s is nog actueel, 

behalve op drie punten, namelijk de indexering en de 

juridische risico’s.  

 

In de notitie Risicomanagement en weerstandsver-

mogen is het risico van indexering benoemd, maar in 

de weerstandscapaciteit is hier beperkt rekening meer 

gehouden, omdat in de prognose uitgegaan wordt van 

een minimale LBI van 2% voor die samenstellende 

indices, die nog onzeker zijn. Met name op het punt 

van de loonvoet marktsector is gebleken dat na afloop 

van het jaar dit cijfer door het CPB nog kan worden 

bijgesteld. In het najaar 2017 ontstaat zekerheid over 

de definitieve LBI-index voor 2016. 

 

Verder is in de notitie Risicomanagement en weer-

standsvermogen een ‘positief’ risico genoemd onder 

de juridische risico’s in de vorm van de tweede ver-

lenging van de GD concessie. Op 28 december 2015 

heeft het CBB hierover uitspraak gedaan ten gunste 

van de het OV-bureau. Dat betekent dat de voordelen 

die voortvloeien uit deze verlenging daadwerkelijk 

worden gerealiseerd vanaf 2016.  

 

Verder vermeldt de genoemde notitie als risico de 

juridische procedure over de uitwerking van het Hee-

renveenakkoord. De FMN heeft een bodemprocedure 

aangespannen tegen de meeste  

decentrale overheden. Inzet is de uitleg van het Hee-

renveenakkoord, 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. Het 

streven is dat de uitspraak van dit hoger beroep op  

18 april zal plaatsvinden.  

 

Op 21 april 2016 hebben de decentrale OV-auto-

riteiten ingestemd met de “Afspraken opbrengsten-

toedeling VSS en VRS”. De eerste doorrekening van de 

gevolgen hiervan wijzen op een optredend nadeel 

vanaf 2020 van € 3,4 miljoen , jaarlijks aflopend tot € 

0,5 miljoen in 2032.  Overigens wordt die tegenvaller 

gedempt door de verdelingsuitkomsten SOV MBO 

jonger dan 18 jaar. 

 

Kengetallen 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer-

sing dient een basis-set van financiële kengetallen te 

worden opgenomen. De invoering van de set van 

kengetallen is bedoeld om de financiële positie inzich-

telijker 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 2016 (jaarreke-

ning), 2017 (begroting) en 2018 (begroting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarrekening 2016 begroting 2017 begroting 2018

netto schuldquote   11% 9% 9%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 11% 9% 9%

Solvabiliteit 0% 0% 0%

Structurele exploitatieruimte 6% 2% 0%
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De netto schuldquote is relatief laag t.o.v. het totaal 

aan baten van ruim € 100 miljoen. Onder ideale om-

standigheden zou de netto schuldquote van het OV-

bureau 0% zijn. Wij hebben echter kortlopende schul-

den, zie ook de paragraaf financiering.  

 

Dat de solvabiliteit 0% is vloeit rechtstreeks voort uit 

het feit dat het OV-bureau  tot en met 2015 gefinan-

cierd werd uit BDU middelen. De middelen die over-

blijven worden verantwoord als kortlopende schuld, 

omdat hierop in principe een terugbetalingsverplich-

ting 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 solva-

biliteitscijfers hierboven is vooralsnog de terugbeta-

lingsverplichting verondersteld. 

 

De betekenis van het kengetal structurele exploitatie-

ruimte is 0% en is rechtstreeks het gevolg van het 

negatieve (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 ge-

meenschappelijke regeling, worden tijdelijke over-

schotten van liquide middelen uitgezet en worden 

voor tijdelijke tekorten middelen aangetrokken.  

 

Uitvoering financieringsfunctie 

Tijdelijk overtollige middelen dienen verplicht te wor-

den aangehouden bij het Rijk. In 2016 is er een drem-

pel voor het verplicht aanhouden van tijdelijk overtol-

lige middelen van ruim 8 ton. Deze ruimte wordt ook 

in 2018 gebruikt om door middel van spaarrekeningen 

een hoger rendement te genereren, dan bij schatkist-

bankieren. 

 

Financieringsplanning en limieten 

Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen ge-

beurt op basis van liquiditeitsprognoses die maande-

lijks onder verantwoordelijkheid van 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 afspra-

ken 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 dezelf-

de 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 weer-

standsvermogen, 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 schatkistbankie-

ren 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 2018 is 

er geen lening. 

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. 

 

Benchmark uitgezette gelden 

Sinds 2014 is het verplicht schatkistbankieren inge-

voerd. De ervaring hiermee in de afgelopen drie 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 
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Rijk in het kader van schatkistbankieren. Door een 

arrangement met de huisbank is geregeld dat de vrij 

ruimte wordt benut door de tijdelijk overtollige mid-

delen vanaf 2015 ter grootte van € 0,85 miljoen wor-

den aangehouden op een spaarrekening. Door de lage 

rentestand zijn echter de renteopbrengsten van deze 

spaarrekening gering. Om deze redenen achten wij 

het niet langer zinvol om een benchmark voor uitge-

zette gelden te hanteren. Wij ramen in de begroting 

2018 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 Dren-

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

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

noemde 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 2016 

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 

• Cees Bijl, 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 Staats-

courant 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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Bijlage 2 Overzichtskaart 2018 
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memo 
Memo 

onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2018  

datum 19 juli 2017 

bijlage(n) 1 

  

 

 

In voorliggend memo zijn de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2018 opgenomen als 

goedgekeurd door het DB OV-bureau op 26 juni j.l.. Op basis van de ontvangen reacties (zie 

bijlage), de bijeenkomst met wethouders Verkeer en Vervoer en het advies van de 

Consumentenplatforms zijn deze definitieve hoofdlijnen tot stand gekomen.  

 

Op de volgende pagina’s zijn de hoofdlijnen opgenomen:  

 

Onderdeel Vanaf pagina 

Uitgangspunten 3 

Overzicht 6 

Algemeen 7 

Groningen Stad 10 

West Groningen 15 

Noord Groningen 18 

Oost Groningen 22 

Noord Drenthe 24 

Zuidoost Drenthe 27 

Zuidwest Drenthe 32 

Reacties Bijlage 

 

 

Invoeringsdatum wijzigingen 

De nieuwe dienstregeling zal worden doorgevoerd per zondag 10 december 2017.  

In de aanbesteding van publiek vervoer zijn de vervanger van de Regiotaxi en LijnBelBus 

opgenomen, evenals de buurtbussen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze nieuwe 

contracten zullen starten. Tot het moment dat de concessies publiek vervoer zullen starten, 

zullen Regiotaxi, LijnBelBus en buurtbus onder de concessie van het OV-bureau behouden 

blijven. Wel zullen al per 10 december de LijnBelBusritten op basislijnen worden omgezet naar 

vaste ritten en zullen waar nodig vertrektijden van andere LijnBelBusritten worden aangepast 

om te kunnen blijven aansluiten op andere lijnen.  
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Aanpassingen 

Op basis van nadere uitwerking en ontvangen reacties zijn in de definitieve hoofdlijnen nog 

een aantal aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp hoofdlijnen. Deze 

aanpassingen passen binnen het beschikbaar budget voor dienstregeling 2018. De 

aanpassingen betreffen:  

- Lijn 86 Norg – Groningen: blijft op verzoek van de gemeente Noordenveld komend jaar 

nog rijden. Op basis van besluiten komend jaar over bouwlocaties op de route zal voor 

dienstregeling 2019 definitief worden besloten of lijn 86 per 2019 komt te vervallen. 

Ten gevolge van deze wijziging zal lijn 83 Leek – Roden – Norg – Assen geen extra 

spitsritten krijgen.  

- Qliner 314 Drachten – Groningen: zal niet meer halteren bij het Transferium in 

Drachten Oost i.v.m. te lange omlooptijden 

- Lijn 33 Hoogeveen – Coevorden: zal in Hoogeveen langs meer scholen gaan rijden.  

- Op de aanvullende OV-lijnen 11 Bourtange – Vlagtwedde, 21 Emmen – Assen en 42 

Vlagtwedde – Munsterseveld zullen enkele vaste ritten worden toegevoegd op 

momenten dat de huidige LijnBelBus bijna altijd wordt gebruikt.  

- Lijn 20 Meppel – Assen en lijn 35 Steenwijk – Beilen: op verzoek van CTS vindt op korte 

termijn nog een overleg plaats over de definitieve keuze voor de dienstregeling van 

2018 met kleine aanpassingen voor de wijzigingen van deze lijnen.  

- Lijn 59 Emmen – Gieten: op verzoek van het Consumentenplatform onderzoeken we 

nog of het haalbaar is lijn 59 een half uur later te laten rijden, zodat deze in Gieten 

altijd aansluit op lijn 110 Assen – Gieten – Veendam. Hierbij wordt rekening gehouden 

met aansluitingen elders en schooltijden.  

 

Voor 2018 is een extra versterkingsbudget beschikbaar om waar nodig extra ritten in te leggen 

om extra groei in gebruik te kunnen opvangen. Verwachting is dat ten gevolge van de start van 

werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring op bepaalde verbindingen het gebruik zal gaan 

toenemen.  

Vanwege de tijdelijk beperktere capaciteit op Hoofdstation Groningen tijdens de uitvoering 

van de verbouwing van het Hoofdstation zullen we voor de langere termijn onderzoeken of 

mogelijk lijnkoppelingen bij het Hoofdstation kunnen worden doorgevoerd om daarmee het 

aantal stilstaande bussen te beperken (zoals bijvoorbeeld een verkenning naar doorkoppeling 

van lijn 61 of 65 naar Groningen Zuid).  
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Uitgangspunten 
 

Onderstaand zijn ter informatie de uitgangspunten dienstregeling 2018 opgenomen.  

 

 

Doelstelling 

 Aantal reizigerskilometers (2% groei) 

 Klanttevredenheidsscore (7,5 basisnet en 7,8 Qliner/Q-link) 

 Gebiedsdekkendheid vervoeraanbod samen met publiek vervoer (7-24 uur) 

 Kostendekkendheid vervoeraanbod (51 %) 

 CO2-uitstoot per reizigerskilometer (2 procent reductie CO2-uitstoot) 

 

 

Ontwikkelrichting 

 Qliner en Q-link lijnen dat samen met het spoornetwerk in Noord-Nederland een 

hoogwaardig ov-netwerk vormt. 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, goede en betrouwbare 

doorstroming, actuele en dynamische reisinformatie. Het bus gedeelte van het HOV-

netwerk is met name gericht op en binnen de stad Groningen en tussen de grotere 

kernen in het gebied.  

 

 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. De basislijnen zijn/worden 

vastgelegd in de omgevingsplannen van de provincies, zonder dat de routes per 

definitie structureel worden vastgelegd, zoals in het HOV-net. In 

frequentie/capaciteitszin zijn de betreffende buslijndiensten vraagvolgend. 

 

 Aanvullend Openbaar busvervoer dat op delen van de dag grote vervoervragen 

bediend of 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 bestaat uit lijnen met een beperkte dienstregeling 

met grote en/of kleine bussen.  

 

 Aanvullend collectief vervoer, niet zijnde openbaar vervoer. Dat krijgt in beginsel 

vorm vanuit onze deelname aan Publiek Vervoer. Hieronder valt de toekomstige Hub-

taxi (vervangt Regiotaxi en geheel of gedeeltelijk de LijnBelBus) en de faciliteiten die 

worden verleend aan lokale projecten als buurtbussen en stadsvervoer. In dit geheel is 

de ontwikkeling van Hubs van groot belang.  
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Uitgangspunten  

 

 Kwaliteit 

o Een normaliter voldoende ov-capaciteit gezien de vraag naar plaats en tijdstip 

met specifiek extra aandacht voor comfort op de HOV-lijnen. Hierbij rekening 

houdend met de groei op de HOV-lijnen die hierbij gefaciliteerd dient te 

worden.  

o Aanbod van vervoer in vakantieperiodes finetunen op basis van huidig en te 

verwachten ontwikkeling in gebruik. Specifieke aandacht hierbij voor behoud 

comfort forensen in HOV-lijnen.  

o Basisnet zoals in omgevingsplannen van provincies Groningen en Drenthe 

vastgesteld komende jaren verder ontwikkelen tot een minimaal 7 tot 24 uur 

bediening met per moment het meest effectieve vervoerssysteem en 

frequentie. 

o Waar mogelijk bepaalde buslijnen aansluiten op grote vervoersstromen bij alle 

shifts van ziekenhuizen als UMCG en Martini.  

 Efficiënte en betrouwbare uitvoering 

o Rijtijden worden up-to-date gehouden voor betrouwbare vertrektijden.  

o Waar nodig worden maatregelen aan infrastructuur genomen 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 de soort 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. 

Hierbij speciale aandacht voor: 

� Het gebied tussen Hoogeveen, Westerbork en Dieverbrug.  

� Het gebied tussen Winschoten, Bad Nieuweschans, Delfzijl en 

Siddeburen.  

� Het stedelijk gebied Emmen.  

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

voor reizigers en het systeem.  

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

waaronder data van trein, (omliggende) bus concessies en autogebruik.  

o Omzet van structurele versterkingsbussen in extra vaste ritten in de 

dienstregeling als dat voor reizigers en/of efficiëntie vervoer meerwaarde 

heeft.  

 Integraal vervoer 

o Ontwikkelen van het busvervoer rekening houdend met de keten van 

verplaatsingen waarin deze verplaatsingen plaatsvinden, zoals het publiek 

vervoer zoals die per dienstregeling 2018 zal starten en de ontwikkeling van 

Hubs in Groningen en Drenthe.  

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, Florijnas en stationsgebied 
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Assen) met partners als Groningen Bereikbaar en Minder Hinder Assen. 

Vertrekpunt is dat het HOV voor veel automobilisten ook tijdens de 

werkzaamheden een goed alternatief moet zijn. Dit vraagt voldoende 

doorstroming en capaciteit (dienstregeling en versterking).  

o Gegarandeerde doorstroming 

op belangrijke corridors in en 

om de stad Groningen (zie 

onderstaande kaart) 

overeenkomstig de afspraken 

die hierover zijn gemaakt met 

Groningen Bereikbaar, 

Rijkswaterstaat, provincie 

Groningen en gemeente 

Groningen. Dit vergt van 

Qbuzz en het OV-bureau 

voldoende tijd om deel te 

nemen aan afstemming. 

Hierbij kan leerervaring 

worden opgedaan uit de 

aanpak in Assen.  

 Eenvoud 

o Vergroten van de eenvoud van het openbaar vervoer (in beginsel wordt 

slechts goed uitlegbaar vervoer ontworpen), zoals: 

� Waar mogelijk integreren van buslijnen, zoals 73/312 Gieten – 

Stadskanaal.   

� Waar mogelijk integreren van busroutes.  

� Integreren van 600 lijnen (scholierenlijnen) in reguliere lijnen.  

o Uitvoeren customer journey onderzoek voor verschillende klantgroepen om 

input te genereren voor een nog beter op reizigers afgestemd 

vervoersproduct.  

o Clusteren/ vervallen van haltes met weinig gebruik c.q. waar haltes te dicht op 

elkaar zijn gesitueerd. Verwachting is dat 5 procent van de haltes op 

basislijnen zonder noemenswaardige gevolgen kan vervallen. In Groningen zal 

dit in samenhang met het nieuwe halteplan worden vormgegeven.  

 Doorvoeren vastgestelde maatregelen 2016 

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

van LijnBelBuslijnen waarop geen vaste ritten worden geboden en vervallen 

van Servicebus Delfzijl.    

 Financieel 

o In het ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2018 uitgegaan van een structurele 

verhoging van het dienstregelingsbudget van € 1,5 miljoen (prijspeil 2018) ten 

opzichte van het dienstregelingsbudget 2017.  
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 Overzicht 

  

Dienstregelinglijst 2018
Algemeen -28.500€                                                           

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Vakantiedienstregeling Inzet 6 weken zomervakantiedienstregeling, 2 weken meivakantie 150.000€                                                          

LijnBelBuslijnen LijnBelBusritten op aanvullende lijnen worden HUBtaxi Budget via Publiek Vervoer

LijnBelBuslijnen Enkele extra vaste ritten op aanvullende lijnen 48.500€                                                             

LijnBelBuslijnen LijnBelBusritten op basislijnen omzetten naar 8-persoons -500.000€                                                         

Maatregel eerder vastgesteld Vervallen Servicebus 245 Delfzijl -477.000€                                                         

Versterking Extra versterkingsbudget i.v.m. opvangen groei 150.000€                                                          

Maatregelen september 2017 Nieuwe Q-link 1,2, vervallen 64, Q-link 5 Meerstad 300.000€                                                          

Maatregelen september 2017 Extra rijtijd binnenstad West 200.000€                                                          

Maatregelen september 2017 P+R 25 naar klein, P+R 26 naar Assen 100.000€                                                          

Groningen Stad 780.000€                                                          

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Q-link 1 en 2 Start Q-link groen electrisch -€                                                                        

Q-link 5 ri. IKEA/P+R Meerstad (6x/u)/Harkstede (2x/u)/TerSluis (2x/u) 300.000€                                                          

Q-link 5 en 6 Kleine vakanties spitsfrequentie naar 4 keer per uur 110.000€                                                          

Q-link 3 en 4 Zondagmiddagcapaciteit 125.000€                                                          

Q-linklijnen Iets langer rijden ochtendspitsfrequentie enkele Q-link lijnen 200.000€                                                          

Lijn 7 Hoofdstation - De Wijert Inzet in daluren tussen 10 en 13 uur i.p.v. versterking op lijn 9 45.000€                                                             

Lijn 50/51 Hereweg Ochtendspits tegenspits om te zetten naar vast -€                                                                        

West Groningen -123.000€                                                         

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Lijn 550 Leek - Grootegast Inzet spits buiten vakanties omzet naar scholierenlijn -€                                                                        

Lijn 89 Marum - Leek Omzet naar Buurtbus -€                                                                        

Lijn 88 Leek - Groningen Omzet naar spitslijn, daluren vervallen -190.000€                                                         

Lijn 604 Drachten - Groningen Wel rijden in kleine vakanties 5.000€                                                               

Qliner 304/314 Drachten - Groningen Updaten rijtijden mede i.v.m. tijdelijke/nieuwe infra Drachten 12.000€                                                             

Lijn 85 Oosterwolde - Leek Avond en zondag alles vaste ritten, enkele ritten groot naar klein 50.000€                                                             

Noord Groningen -105.000€                                                         

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Lijn 65 Zoutkamp - Groningen Werkdagen overdag halfuurdienst 290.000€                                                          

Lijn 163 Holwerd - Groningen Vervallen routedeel Holwerd - Lauwersoog zie lijn 65

Lijn 68 Leens - Winsum Efficientere businzet, op bepaalde momenten lagere frequentie -180.000€                                                         

Lijn 42 Loppersum - Garrelsweer Vervallen -10.000€                                                           

Lijn 45 Loppersum - Holwierde Omzet naar scholierenlijn, daluren vervallen -70.000€                                                           

Lijn 43 Delfzijl - Siddeburen Omzet naar scholierenlijn, daluren vervallen -130.000€                                                         

Lijn (1)78 Appingedam - Groningen Vervallen/integreren in lijn 178/5 -€                                                                        

Lijn 35 Oldehove - Aduard Vervallen op zaterdag en zondag ritten kleine bussen -5.000€                                                             

Oost Groningen 49.000€                                                             

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Lijn 119 Winschoten - Veendam Avond en zondagmorgen enkele ritten van groot naar klein -45.000€                                                           

Lijn 17 Winschoten - Scheemda Vooralsnog geen wijziging -€                                                                        

Lijn 13 Veendam - Winschoten Vervallen op zaterdag -21.000€                                                           

Lijn 23 Winschoten - Veendam Avond en zondagmorgen enkele ritten van groot naar klein -45.000€                                                           

Lijn 14 Stadskanaal -Winschoten Omzet LijnBelBusritten naar vast 190.000€                                                          

Lijn 79 Scheemda - Zuidbruik Vervallen -30.000€                                                           

Noord Drenthe 476.000€                                                          

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Qliner 309 Assen - Groningen Middagspits meer ritten, ook op andere momenten waar nodig meer ritten 370.000€                                                          

Lijn 1 Stadsdienst Assen Route in Marsdijk beide richtingen via Winkelcentrum -€                                                                        

Lijn 83 Assen - Roden - Leek LIjnBelBusritten naar vast 211.000€                                                          

Lijn 86 Norg - Groningen Eerste ritten vervallen op 86 en naar extra ritten op 83 5.000€                                                               

Lijn 51 Assen - Annen - Onnen Daluren Annen - Onnen vervallen, weekend Assen - Annen vervallen -80.000€                                                           

Qliner 312 Stadskanaal - Groningen Vervanging ritten 73 Gieten - Stadskanaal, extra ritten lijn 59 -30.000€                                                           

Zuidoost Drenthe 396.000€                                                          

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Emmen stadsdienst Strekken routes lijn 1 en 2 en invoering lusroute 30.000€                                                             

Q-link 12 Emmen - Klazienaveen Q-link Emmen - Klazienaveen (- Schoonebeek) huidig 12 en 300 330.000€                                                          

Qliner 300 Emmen - Groningen Afname versterking, zaterdag halfuurdienst, incl buca prognose -130.000€                                                         

Lijn 22 Assen - Emmen Omzet LijnBelBusritten naar vast, zaterdagmiddag midi 95.000€                                                             

Lijn 27 Emmen - Hoogeveen Wijziging tijden avond en zondag voor aansluiting op lijn 22 71.000€                                                             

Zuidwest Drenthe 148.000€                                                          

Lijn/Route Maatregel Financieel effect dienstregeling

Lijn 20 Assen - Meppel Nieuwe midi bussen en enkele extra ritten 80.000€                                                             

Lijn 35 Beilen - Steenwijk Nieuwe midi bussen, verschuiving enkele ritten 100.000€                                                          

Lijn 48 Steenwijk - Havelte Aanpassing vertrektijden, tijdens schoolvakanties vervallen -19.000€                                                           

Lijn 36 Spier - Hoogeveen Terugbrengen naar een scholierenverbinding -35.000€                                                           

Lijn 37 Westerbork - Hoogeveen Aanpassing vertrektijden, tijdens schoolvakanties vervallen -19.000€                                                           

Lijn 32 Meppel - Hoogeveen LijnBelBusritten vervallen, weekend minder ritten -59.000€                                                           

Lijn 31/34 Meppel - Hoogeveen Omzet LijnBelBusritten naar vast. 100.000€                                                          

Totaal 1.592.500€                                                       

Budget 1 miljoen HOV maatregelen

0,5 miljoen extra vaste ritten (i.p.v. lijnbelbus)

0,1 miljoen beschikbaar als niet gebruikte ruimte 2016 in FO's
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Algemeen 
 

 

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 2018 vertrektijden van bussen aangepast om de kans op het te vroeg 

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

 

 

Vakantiedienstregeling 

De adviesdata voor meivakantie vanuit het ministerie van onderwijs voor 2018 i.r.t. feestdagen 

betekent dat scholieren van vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei en van donderdag 10 t/m 

zondag 13 mei verplicht vrij zijn. Ervaring is dat scholen in deze periode extra vrije dagen 

inplannen. Voor dienstregeling 2018 maken wij op voorhand de keuze om de kleine vakantie 

dienstregeling op werkdagen te rijden in de periode 27 april t/m 13 mei, dus ook op de 

werkdagen 7, 8 en 9 mei. Door dit op dit moment al kenbaar te maken kunnen scholen hier 

rekening mee houden bij de planning van hun vakantieperiodes.  

Door deze extra kleine vakantiedienstregeling dagen in mei kunnen we de zomervakantie 

dienstregeling eenduidiger maken door deze te beperken tot de zes weken periode dat de 

scholen vrij zijn. Tot en met 2017 rijden bussen nog 7 weken volgens de 

vakantiedienstregeling.  

 

Reizigers 

gevolgen 

In de mei periode zal het busvervoer een aansluitende periode volgens de 

kleine vakantiedienstregeling rijden. Met name Q-link en Qlinerlijnen rijden 

dan minder vaak en scholierenlijnen rijden niet.  

De zomervakantiedienstregeling zal alleen nog gelden tijdens de officiële 

zomervakantie voor basis- en middelbare scholen.  

Dienstregeling 

kosten 

In totaal 150.000 euro extra kosten  

 

 

LijnBelBus 

In de netwerkvisie ov zoals besproken in de Staten van Groningen en Drenthe is opgenomen 

dat de basislijnen doorontwikkeld worden tot lijnen waarop van 7 tot 24 uur minimaal een 

keer per uur een vaste ov-verbinding wordt geboden. De belangrijkste stap die hiertoe in 

dienstregeling 2018 wordt genomen is dat alle huidige LijnBelBusritten op basislijnen worden 

omgezet in vaste ritten met veelal een 8-persoonsbus. Dit betekent bijvoorbeeld dat op de 

lijnen 14 Winschoten – Vlagtwedde – Stadskanaal, 83 Assen – Norg – Roden – Leek en 85 Leek 

– Oosterwolde ook ’s avonds en op zondag vaste ritten geboden gaan worden.  

LijnBelBusritten op aanvullende ov-lijnen en de huidige Regiotaxi zullen (per startdatum van de 

concessies publiek vervoer) worden vervangen door de HUB-taxi conform het PvE voor de 

aanbesteding publiek vervoer (Hub-taxi heeft grotendeels dezelfde kenmerken en dezelfde 

prijsstelling als de huidige regiotaxi). Op enkele lijnen zullen op bepaalde ritten extra vaste 
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ritten worden geboden, zoals op de lijnen 11 Bourtange – Vlagtwedde, 21 Assen – Emmen en 

42 Vlagtwedde – Munsterseveld). Aanvullend op hetgeen elders in het memo opgenomen 

wordt voor de volgende LijnBelBuslijnen en -ritten de HUB-taxi het door het OV-bureau 

beschikbaar gestelde alternatief: 

- LijnBelBus 5, 6 en 7 in Emmen 

- LijnBelBusritten op lijn 11 Vlagtwedde – Bourtange 

- LijnBelBusritten op lijn 12 Winschoten – Bellingwolde 

- LijnBelBusritten op lijn 21 Emmen – Assen 

- LijnBelBusritten op lijn 24 Stadskanaal – Assen 

- LijnBelBusritten op lijn 33 Hoogeveen – Coevorden 

- LijnBelBusritten op lijn 36 Oldehove – Winsum 

- LijnBelBus 38 Echten - Hoogeveen 

- LijnBelBusritten op lijn 42 Emmen – Vlagtwedde 

- LijnBelBusritten op lijn 44 Harkstede – Vries 

- LijnBelBusritten op lijn 44 Emmen – Schoonebeek 

- LijnBelBus 48 Scheemda – Nieuwolda 

- LijnBelBus 49 Zuidbroek – Siddeburen 

- LijnBelBusritten op lijn 51 Gieten – Annen 

- LijnBelBusritten op lijn 61 Middelstum – Appingedam 

- LijnBelBus 71 Veendam – Alteveer 

- LijnBelBus 79 Veendam – Zuidbroek 

- LijnBelBusritten op lijn 78/178 Appingedam – Siddeburen 

- LijnBelBusritten op lijn 174 Veendam – Zuidbroek 

- LijnBelBusritten op lijn 189 Drachten – Marum 

- LijnBelBus 237 Nieuw Balinge - Westerbork 

- LijnBelBusritten op lijn 537 Zoutkamp – Zuidhorn 

- LijnBelBus 811 Bad Nieuweschans – Vlagtwedde 

- LijnBelBusritten op lijn 817 Bad Nieuweschans - Finsterwolde 

 

 

Haltes 

In heel Groningen en Drenthe is samen met wegbeheerders (gemeenten en provincies) 

onderzocht op welke locaties haltes kunnen worden samengevoegd en/of niet meer worden 

bediend (dus door wegbeheerder kunnen worden opgeheven).  

 

Reizigers 

gevolgen 

Voor een overgroot deel van de reizigers is het een voordeel dat reizigers in 

enkele gevallen minder vaak hoeven te halteren waardoor de reis 

comfortabeler, betrouwbaarder en sneller zal verlopen. Een beperkt aantal 

reizigers zal een grotere afstand moeten afleggen om gebruik te kunnen 

maken van de bus.   

Dienstregeling 

kosten 

Door weinig gebruikte haltes niet meer te bedienen c.q. op te heffen en 

samen te voegen scheelt het wegbeheerders en vervoerder kosten voor 

onderhoud van de betreffende haltes en haltepalen en kunnen bussen beter 

doorrijden. 
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Alternatieve dienstregeling 

Bij bijvoorbeeld grootschalige ijzel en/of sneeuwval raakt de dienstregeling vaak ernstig 

verstoord. Bepaalde wegen zijn niet (veilig) te berijden en vertragingen zorgen ervoor dat veel 

aansluitingen niet gerealiseerd kunnen worden. Dit zorgt voor veel overlast voor onze klanten, 

maar ook voor onze chauffeurs is het erg vervelend niet de kwaliteit te kunnen bieden die we 

gewend zijn. Tegelijkertijd signaleren we ook dat (een deel van) de scholen op zulke dagen 

geen lessen geven. Dit betekent dat er minder reizigers zijn dan op een normale werkdag. We 

hebben daarom gekeken naar de mogelijkheden een alternatieve dienstregeling te rijden op 

dergelijke dagen. 

In de basis biedt de alternatieve dienstregeling een uurdienst op aanvullende lijnen, 

halfuurdiensten op basislijnen en hogere frequenties op Q-Link lijnen en Qliners. Wel wordt 

veelal minder vaak gereden dan op een reguliere werkdag. Dit omdat er vaak minder reizigers 

zijn. De lijnen krijgen ruimere rijtijden om aansluitingen te kunnen realiseren. Ook worden 

ruimere overstaptijden gehanteerd. Bepaalde lijnen naar bijvoorbeeld scholen worden alleen 

gereden als de scholen daadwerkelijk open zijn.  

De dienstregeling wordt parallel ontwikkeld. De voorgestelde dienstregeling van 2018 geldt 

hierbij als leidraad. Ook wordt momenteel gewerkt aan een communicatieplan.   
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Groningen Stad  

 
 

 

Zuidhorn – Groningen (Q-link groen lijn 1 en 2) 

Q-link groen bestaat vanaf september 2017 uit twee lijnen: 

- Q-link 1: tussen Zuidhorn en Hoofdstation Groningen via o.a. P+R Reitdiep, Zernike, 

station Noord en UMCG Noord;  

- Q-link 2: tussen P+R Reitdiep en station Europapark via o.a. Zernike, station Noord, 

UMCG Noord en Zuid en P+R Europapark/P3.  

Deze lijn wijzigt niet per december 2017. Wel zullen op Q-link groen voortaan volledig 

elektrische bussen worden ingezet, die bijladen op de eindpunten Zuidhorn en P+R Reitdiep.  

Naar verwachting zullen deze bussen een positief effect hebben op de reisbeleving en op de 

omgeving omdat deze bussen stiller zijn dan reguliere dieselbussen en geen enkele uitstoot 

hebben.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Naar verwachting zullen deze bussen een positief effect hebben op de 

reisbeleving en op de omgeving omdat deze bussen stiller zijn dan reguliere 

dieselbussen en geen enkele uitstoot hebben.  

Dienstregeling 

kosten 

Geen (de kosten voor het elektrisch rijden zijn in de begroting gedekt uit 

een eenmalige investering) 
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Groningen – Harkstede/ Tersluis (Q-link paars lijn 5) 

Vanaf september 2017 rijdt Q-Link 5 naar P+R Meerstad. Vanaf dienstregeling 2018 zal een 

deel van de ritten van Q-link 5 verder rijden naar Harkstede en Scharmer via de route van de 

huidige lijn 78. Als gevolg van de komst van Q-Link 5 naar Harkstede en Scharmer zullen lijn 78 

en 178 gewijzigd worden (zie voor meer informatie verderop in dit document). Deze omzetting 

is budgettair neutraal.  

 

Een deel van de ritten van Q-Link 5 zal naar de nieuwe wijk Tersluis (Meerstad) gaan rijden. Dit 

nieuwe gedeelte van Meerstad zal de komende jaren verder 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. 

Ook het reeds bestaande deel van Meerstad krijgt een ontsluiting aan de rand van de wijk. De 

bestaande stadstaxi naar Lewenborg vervalt hiermee, deze kende een laag gebruik. 

 

 
Voorgestelde ontsluiting Meeroevers en Ter Sluis met Q-link 5 (2x per uur doorgetrokken vanaf P+R Meerstad). Witte 

halte is tijdelijk per december 2017, geel is permanente halte per december 2017, rode halte op termijn permanente 

halte.  

Reizigers gevolgen Tussen Scharmer en P+R Meerstad via o.a. Harkstede, Engelbert en Middelbert 

gaan meer bussen rijden. Tussen P+R Meerstad en Annen via o.a. UMCG, 

binnenstad en Hoofdstation wordt de route van Q-link 5 gereden. Meeroevers 

en Tersluis krijgen een vaste busverbinding met o.a. het UMCG, binnenstad en 

Hoofdstation. 

Dienstregeling 

kosten 

Zie lijn 78/178 voor doortrek naar Harkstede/Scharmer. 

Extra kosten Q-link naar Meerstad – Ter Sluis 300.000 euro. 

 

 



  

Pagina 12 van 37 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2018 

 

Groningen – P+R Haren – Annen (Q-link paars lijn 5) 

Delfzijl – Appingedam – Groningen – P+R Haren (Q-link paars lijn 6) 

Momenteel rijdt Q-Link lijn 5 tussen P+R Haren en Annen en Q-link 6 op werkdagen in de 

kleine vakanties op de gehele route twee keer per uur. In de kleine vakanties zijn de bussen in 

de spits behoorlijk vol, omdat met name forenzen op deze momenten wel met de bus reizen. 

Daarom gaan beide lijnen in de kleine vakanties op deze trajecten een kwartierdienst rijden. 

Tussen het UMCG en P+R Haren rijdt dan met Q-link 5 en 6 acht keer per uur een bus.   

 

Reizigers gevolgen Voortaan in de kleine vakanties in de spitsuren elk kwartier een bus 

tussen Appingedam en Groningen en tussen Annen en Groningen 

Dienstregeling kosten Meerkosten voor beide lijnen samen op jaarbasis 110.000 euro 

 

 

Beijum/ Lewenborg – Hoofdstation – Roden/ Leek (Q-link blauw lijn 3 en 4) 

In verband met de toenemende vraag op de corridor Hoogkerk – Kardinge op zondagen 

verhogen we de frequentie van Q-link 3 van 2 naar 4 keer per uur  tussen P+R Hoogkerk en 

Lewenborg en door de op het Hoofdstation eindigende ritten van Q-link 4 ook door te trekken 

naar P+R Hoogkerk. Hierdoor ontstaat gedurende de drukste uren op zondag een frequentie 

van 8 keer per uur tussen P+R Hoogkerk en P+R Kardinge. Hierdoor verdubbelt de capaciteit 

van en naar P+R Hoogkerk en neemt de capaciteit tussen Hoofdstation en Kardinge met een 

kwart toe.   

 

In Leek is het aantal gebruikers op de tak naar Oostindie de laatste jaren toegenomen. 

Momenteel wordt deze tak echter niet bediend op momenten dat Q-Link 3 twee keer per uur 

rijdt. Daarom gaat Q-link 3 op deze momenten ook om-en-om te rijden en beide takken 

(Tolbert en Oostindie) één keer per uur bedienen.  

 

Reizigers gevolgen Op winkeltijden op zondagen wordt met Q-link 3 extra capaciteit geboden op 

het drukke traject Lewenborg - Kardinge – P+R Hoogkerk en de op het 

Hoofdstation eindigende ritten van Q-link 4 worden op zondagen 

doorgetrokken naar P+R Hoogkerk.  

Oostindie wordt voortaan op alle dagen van de week van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat bediend. Tolbert wordt op momenten dat Q-Link 3 twee keer 

per uur rijdt één keer per uur bediend.  

Dienstregeling 

kosten 

Meerkosten extra zondag ritten Q-link 3 en 4 125.000 euro 

Bediening Oostindie avond, zaterdag en zondag 1x per uur en Tolbert 1x per 

uur in plaats van 2x per uur Tolbert is kostenneutraal. 
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Spitscapaciteit Q-link lijnen 

Aangezien er in september en december ingrijpende wijzigingen aan het Q-linknetwerk 

worden gedaan, wordt er een bedrag extra gereserveerd voor eventuele reparaties. Deze 

eventuele reparaties zijn afhankelijk van hoe de nieuwe dienstregeling functioneert en waar 

deze problemen exact optreden.  

 

Dienstregeling 

kosten 

Kosten 200.000 euro 

 

 

Hoofdstation – De Wijert (lijn 7) 

Op dit moment rijdt lijn 7 tussen Hoofdstation en de Wijert alleen in de brede spits. Lijn 7 

eindigt vanaf 10 uur in de ochtend op het Hoofdstation en begint om 13.30 weer door te rijden 

naar de Wijert. Op het moment dat lijn 7 stopt met het rijden naar de Wijert is er op de andere 

lijn (9) regelmatig versterking nodig om de reizigers naar de Wijert te vervoeren. Daarom gaat 

lijn 7 gedurende de dag, beginnend om 7.50 en eindigend om 16:30, doorrijden naar de Wijert. 

Dit bespaart versterking en zorgt voor een eenduidiger en betrouwbaar product.   

 

Reizigers gevolgen De Wijert Noord profiteert van extra reismogelijkheden in de daluren op 

momenten dat het aanbod van scholieren te groot is voor alleen lijn 9.  

Dienstregeling 

kosten 

Meerkosten 45.000 euro inclusief vermindering versterkingskosten. 

 

 

Hereweg (lijn 50 en 51)  

In de ochtendspits worden enkele ritten op lijn 50/51 toegevoegd als vervanging van een 

gedeelte van de versterkingsritten van Groningen Hoofdstation via de Hereweg naar Haren om 

de grote groep scholieren beter te kunnen bedienen.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden van Groningen Hoofdstation naar Haren in 

de ochtendspits.  

Dienstregeling kosten Geen 

 



  

Pagina 14 van 37 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2018 

 

Esperantospoorwegovergang (lijn 8 en 12)  

 

De voorgenomen opening van de Helperzoomtunnel en daarmee de afsluiting van de 

spoorwegovergang bij de Esperantostraat in de loop van 2018 heeft gevolgen voor lijn 8 en lijn 

12 die via deze spoorwegovergang rijden. M.b.t. de herinrichting van Helpman en daarmee 

indirect de gevolgen van de routes van lijn 8 en 12 heeft in het verleden participatie 

plaatsgevonden. Voordat een definitief besluit over de routes van lijn 8 en 12 wordt genomen, 

worden de voorgestelde routes voor reactie vrijgegeven. Op dit moment lijkt de meest 

logische nieuwe lijnvoering van lijn 8 via Helperzoom, De Savornin Lohmanlaan, 

Beethovenlaan, Helperbrink, Helperzoomtunnel, Helperpark, Verlengde Lodewijkstraat, 

Esperantostraat en Meeuwerderweg. Mogelijk begint lijn 12 straks bij station Europapark i.p.v. 

het Hoofdstation. Een andere optie is om lijn 12 ook via de Meeuwerderweg te laten rijden. 

Hierbij worden in ieder geval de effecten van de dienstregelingswijziging per september 2017 

en effecten en wensen als gevolg van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg betrokken. 

Reizigers gevolgen Afhankelijk van t.z.t. voorgestelde lijnvoering. In ieder geval rijden lijn 

8 en 12 niet meer via de Esperantospoorwegovergang en wordt de 

halte Haydnlaan niet meer bediend. Reizigers naar DUO en 

belastingdienst kunnen gebruikmaken van haltes aan de Hereweg of 

station Europapark.  

Dienstregeling kosten Dienstregeling kosten Afhankelijk van t.z.t. voorgestelde lijnvoering. 

Waarschijnlijk geen tot beperkt verschil.  
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West Groningen  

 
  

Grootegast – Leek (lijn 550) 

Buurtbus 550 is de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Met name scholieren naar Leek 

maken veel gebruik van deze lijn. Om alle reizigers goed te vervoeren worden veel extra busjes 

ingezet. Buurtbus 550 gaat daarom in de spitsuren met een reguliere streekbus als regulier ov 

rijden. Grootegast – Leek wordt daarmee een aanvullende ov-lijn. Hiermee wordt het aanbod 

beter afgestemd op de vraag. In de daluren wordt geen regulier ov aangeboden, maar heeft de 

buurtbusvereniging aangegeven te blijven rijden. 

 

Reizigers gevolgen Reizigers profiteren van meer capaciteit in de spitsuren op deze 

verbinding. Ook voor niet- scholieren wordt deze verbinding 

aantrekkelijker. Er worden nog afspraken gemaakt over tarief- en 

kaartsoortassortiment. 

Dienstregeling kosten Nagenoeg neutraal (in combinatie met de wijzigingen op lijn 89) 

 

Marum – Leek (lijn 89) 

Lijn 89 is een aanvullende ov-lijn en kent een gering gebruik en zal daarom vervallen. De 

buurtbusvereniging kan deze route in samenhang met het vorige punt aanbieden (de 

buurtbussen die niet nodig zijn in de spits op lijn 550).  

 

Reizigers gevolgen Scholieren en forenzen behouden hun reismogelijkheden. In de 

daluren wordt de LijnBelBusritten vervangen door de Hubtaxi.  

Dienstregeling kosten Nagenoeg neutraal (in combinatie met de wijzigingen op lijn 550) 
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Leek – Groningen (lijn 88) 

Lijn 88 (Leek-Oostwold-Groningen) is een aanvullende ov-lijn en rijdt op dit moment overdag 

een uurdienst van maandag t/m zaterdag. In de daluren en op zaterdag is het gebruik gering. 

Deze lijn vervalt daarom buiten de spitsuren op werkdagen en op zaterdag.  

Lijn 189 (Drachten – Groningen op werkdagen minimaal elk uur) zal extra gaan halteren aan de 

A7 bij Westpoort.  

 

Reizigers gevolgen Op een gemiddelde winterse werkdag zullen 5 huidige instappers 

en 9 uitstappers alternatief vervoer moeten zoeken, zoals lijn 189 

die bij de halte A7 Westpoort gaat halteren, Q-link 3 bij Midwolde 

of de Hubtaxi.  

Op zaterdagen heeft het gevolgen voor 9 reizigers die met Q-link 3 

in Midwolde kunnen gaan reizen of de Hubtaxi.  

Dienstregeling kosten Besparing ongeveer 190.000 euro 

 

 

Groningen – Drachten (Qliner 304, 314 en studentenlijn 604) 

Per dienstregeling 2017 zijn veel wijzigingen doorgevoerd op de corridor Groningen – 

Drachten. Bussen zijn het nieuwe transferium in Drachten gaan bedienen en Qliner 304 heeft 

een route uitbreiding gehad naar Himsterhout. De ervaringen met de nieuwe dienstregeling 

zijn goed. Wel blijkt uit ervaring dat de bediening van Transferium veel meer tijd vergt dan van 

te voren ingeschat (ongeveer 5 minuten per rit). De gemeente Smallingerland heeft 

aangegeven geen mogelijkheden te zien dit te verbeteren door een haltesituatie te creëren 

aan de doorgaande weg voor de Qliners richting Groningen en/of fietsers uit de voorrang te 

halen op de rotonde bij het Transferium. We willen reizigers met Qliner 314 per nieuwe 

dienstregeling weer de oude snellere reistijd met Groningen teruggeven door deze lijn het 

Transferium te laten overslaan. De overige haltes in Drachten blijven bediend en de 

langzamere Qliner 304 zal wel blijven halteren bij het Transferium. Qliner 304 zal daarom wel 

in de kleine vakanties ook tussen de ochtend en middagspits twee keer per uur gaan rijden.  

Op verzoek van forensen en studenten is het voorstel studentenlijn 604 van Drachten naar 

Groningen Zernike ook in de kleine vakanties te laten rijden. De verwachting is dat hier goed 

gebruik van zal worden gemaakt omdat de colleges op de RUG gewoon doorgang vinden.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Verbeterde bereikbaarheid van Zernike in de kleine vakanties. 

Snellere (oude) reistijd voor reizigers met Qliner 314 tussen Drachten en 

Groningen door het vervallen van de halte Transferium Oost voor deze lijn. 

75 procent van deze reizigers profiteert hiervan (ruim 500 per dag). Voor de 

overige reizigers die nu wel gebruik maken van het Transferium is het 

alternatief opstappen bij een andere halte in Drachten, of gebruik te maken 

van Qliner 304 die onderweg meer haltes heeft tussen Drachten en 

Groningen. Reizigers die bij het Transferium overstappen van een Friese bus 

op de bus van/naar Groningen kunnen voortaan overstappen op Qliner 304, 

of overstappen op Qliner 314 op een andere halte in Drachten. In enkele 

gevallen kan de reistijd van reizigers toenemen.   

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten 5.000 euro lijn 604 

Saldo extra kosten Qliner 304/314: 12.000 euro 
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Oosterwolde - Groningen (lijn 85) 

Lijn 85 van Oosterwolde naar Leek valt onder het basisnet. Op deze verbinding worden dan 

ook alle LijnBelBusritten omgezet naar vaste ritten met een 8-persoonsbus. Op zondag gaat 

deze lijn van globaal 12 tot 23 uur elk uur rijden i.p.v. twee ritten in de huidige situatie. Op 

enkele momenten worden ritten omgezet van grote naar kleine bus. Bij de halte Leek centrum 

zullen de ritten van lijn 85 aansluiten op Q-link 3 van/naar Groningen.   

 

Reizigers gevolgen Ook ’s avonds en op zondagmiddag zal lijn 85 elk uur gaan rijden 

tussen Oosterwolde en Leek in aansluiting op Q-link lijn 3 van/naar 

Groningen.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 50.000 euro.  
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Noord Groningen 

 
 

 

Groningen – Winsum – Zoutkamp (lijn 65) 

Groningen - Lauwersoog – Holwerd (lijn 163) 

De afgelopen jaren zijn de reismogelijkheden op basislijn 65 (Zoutkamp – Groningen) 

vereenvoudigd en uitgebreid. Deze wijzigingen hebben mede gezorgd voor een reizigersgroei 

op deze corridor. Om de groei op deze corridor verder te kunnen faciliteren gaat op 

werkdagen tussen 6 en 19 uur minimaal elk half uur een bus rijden in beide richtingen. Thans is 

dit in de daluren éénmaal per uur. Reizigers hebben door deze wijziging op elke trein vanuit 

Groningen in Winsum een aansluitende bus naar De Marne. Gebruikers van deze lijn profiteren 

van de verhoogde frequentie. 

 

Lijn 163 tussen Groningen en Lauwersoog Haven rijdt momenteel twee keer per dag door naar 

Holwerd aansluitend op de veerboot van en naar Ameland. Vanwege het geringe gebruik en 

het voornemen van Wagenborg Passagiersdiensten de boottijden te wijzigen vervalt lijn 163 

op de route Lauwersoog – Holwerd.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers tussen De Marne en Winsum en Groningen profiteren van een 

uitbreiding van het aantal reismogelijkheden. Op werkdagen wordt op elke 

trein tussen Winsum en Groningen een aansluiting geboden. Hiermee wordt 

het vervoersaanbod vanzelfsprekender. Ook klanten in de Groninger 

stadswijk De Hunze profiteren van de uitbreiding van het aantal 

reismogelijkheden naar de binnenstad en Hoofdstation. Klanten in de 
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Oosterparkwijk hebben voortaan samen met lijn 61 overdag vier 

reismogelijkheden per uur, die samen ongeveer een kwartierdienst bieden. 

Reizigers van en naar Holwerd kunnen reizen met de trein tussen Groningen 

en Leeuwarden en tussen Leeuwarden en Holwerd met lijn 66. Deze reis is 

duurder dan de rechtstreekse verbinding, maar is ook sneller dan de reis met 

lijn 163. 

Dienstregeling 

kosten 

Meerkosten 290.000 euro (combinatie uitbreiding lijn 65 en inkrimping lijn 

163) 

 

Winsum – Pieterburen – Leens (lijn 68) 

Op een aantal momenten is het gebruik van aanvullende lijn 68 beperkt. Met name in de 

weekenden en in de daluren zijn er weinig reizigers. Daarom gaat lijn 68 op werkdagen in de 

daluren en in het weekend eens per 2 uur rijden. In de spitsuren worden enkele ritten die nu 

met een grote bus rijden omgezet naar een kleinere bus.  

 

Reizigers gevolgen Reizigers in de daluren krijgen te maken met minder 

reismogelijkheden. Overstapmogelijkheden in Winsum op de trein 

en lijn 65 en in Leens op lijn 65 blijven behouden.  

Dienstregeling kosten Besparing 180.000 euro 

 

 

Loppersum – Garrelsweer (lijn 42) 

Holwierde – Loppersum (lijn 45) 

De vaste ochtendritten van aanvullende lijn 42 van Loppersum naar Garrelsweer hebben 

meestal een bezetting van 0 passagiers. Deze zal daarom vervallen.  Ook de ritten in de 

daluren op lijn 45 tussen Holwierde en Loppersum kennen een gering gebruik. Daarom gaat 

deze lijn alleen nog in de spitsuren (globaal 7 – 9 en 13 – 18 uur) rijden. De ochtendspitsrit met 

een grote bus van Loppersum via Holwierde naar Appingedam - Delfzijl vervalt eveneens. Van 

deze rit maken weinig reizigers gebruik. Overeenkomstig andere aanvullende lijnen worden de 

LijnBelBusritten vervangen door de Hubtaxi. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Vervallen lijn 42 heeft nagenoeg geen gevolgen voor reizigers omdat de 

huidige ritten nagenoeg niet gebruikt worden. Ongeveer 6 reizigers per dag 

die in de daluren gebruik maken van lijn 45 zullen een alternatief moeten 

zoeken door eerder te reizen of bijvoorbeeld de Hubtaxi te gebruiken.  

De reizigers met de vervallen spitsrit van Loppersum naar Delfzijl op lijn 45 

reizen voornamelijk tussen Appingedam en Delfzijl (8 tot 10 personen per 

dag). Deze reizigers hebben een alternatief met lijn 6 of 61.  

Dienstregeling 

kosten 

Besparing 10.000 euro vervallen lijn 42.  

Besparing 70.000 euro aangepaste vervoersopzet lijn 45.  
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Figuur 2: voorgestelde ov-ontsluiting (gestippeld route naar 

Meerstad) 

Figuur 1: huidige ov-ontsluiting 

Delfzijl – Siddeburen (lijn 43) 

Appingedam – Delfzijl – Woldendorp (lijn 619) 

Op aanvullende lijn 43 vervallen LijnBelBusritten maar is Hubtaxi beschikbaar. Ook de slag 

Delfzijl – Woldendorp aan het eind van de ochtend op werkdagen komt vanwege gebruik van 0 

tot 2 passagiers per rit te vervallen.  

Tussen Woldendorp en Siddeburen blijven (behoudens de ritten van/naar het Dollard College) 

nog slechts enkele ritten bestaan. Deze ritten rijden niet meer via Nieuwolda, maar 

rechtstreeks tussen Woldendorp en Wagenborgen (’s ochtends 2 ritten). In de middag worden 

alleen 2 of 3 ritten vanaf Siddeburen naar Wagenborgen geboden. Deze ritten komen uit 

Groningen als lijn 178. Tussen Wagenborgen en Woldendorp worden geen ritten meer 

geboden, behoudens de ritten via het Dollard College. 

De scholierenritten tussen Appingedam en Woldendorp (lijn 619) gaan via de route van lijn 43 

rijden tussen Delfzijl en Woldendorp. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers hebben op enkele zeer rustige momenten geen reguliere 

busverbinding meer en kunnen gebruik maken van de Hubtaxi. Thans wordt 

nagenoeg geen gebruik gemaakt van de betreffende ritten. Reizigers van 

Nieuwolda naar Woldendorp kunnen gebruik gaan maken van lijn 643 i.p.v. 

lijn 43. Reizigers tussen Wagenborgen en Groningen krijgen in de 

spitsrichting voortaan enkele reismogelijkheden. 

Dienstregeling 

kosten 

Besparing 130.000 euro 

 

 

Siddeburen – Groningen (lijn 78/178) 

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). Met de realisatie van P+R Meerstad en 

een frequente bediening met Q-link 5 ontstaat er een kans om het lijnennet te optimaliseren 

en het ov-product eenvoudiger en aantrekkelijker te maken: 

- Lijn 78 en 178 worden lijn 178 die ieder half uur rijdt. Alle reizigers vanuit Slochteren 

en Siddeburen zijn een kwartier sneller op het Hoofdstation en sluiten aan op de 

treinknoop. In de avond en op zondag rijdt lijn 178 1 keer per uur.  

- Q-link 5 naar P+R Meerstad 2 keer per uur doortrekken naar Harkstede/Scharmer. 

Hiermee krijgen Harkstede en Engelbert/Middelbert een rechtstreekse verbinding met 

o.a. UMCG, binnenstad en Hoofdstation die ieder half uur rijdt, 2 keer zo vaak als nu. 
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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). Deze verbinding vervalt.  

 

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. 

 

Lijn 178 rijdt op schooldagen elk half uur overdag. In de ochtendspits is dit naar Groningen elk 

kwartier. In de middagspits is dit naar Siddeburen op drukke momenten 3x per uur. Tussen 

Appingedam en Siddeburen wordt alleen in de spitsuren één keer per uur gereden. Op overige 

momenten kan gebruik gemaakt worden van de Hubtaxi. Enkele spitsritten rijden vanaf 

Siddeburen door naar Wagenborgen.  

 

Reizigers 

gevolgen 

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

halfuurdienst op maandag t/m vrijdag 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).  

De verbinding tussen Harkstede/Scharmer en Siddeburen/Slochteren vervalt in 

beide richtingen, het gebruik hiervan is echter minimaal (2 tot 4 per dag). 

Dienstregeling 

kosten 

Q-link 5 naar Harkstede en lijn 78 ritten naar ritten lijn 178 neutraal.  

 

 

 

Aduard – Oldehove (lijn 35) 

De LijnBelBusritten op deze aanvullende lijn op zondag vervallen, evenals de reguliere ritten 

met kleine bus op zaterdagavond na 20.00 uur, omdat daarvan vrijwel geen gebruik wordt 

gemaakt. Reizigers kunnen gebruik maken van Hubtaxi. 

 

Reizigers gevolgen Klanten kunnen op zaterdagavond en op zondag niet meer reizen 

met lijn 35 tussen Oldehove en Aduard. Zij kunnen gebruik maken 

van de Hubtaxi. 

Dienstregeling kosten Besparing 5.000 euro 

 

 

Servicebus Delfzijl (lijn 245) 

Overeenkomstig het besluit als genomen in juni 2016 zal de Servicebus in Delfzijl vervallen per 

dienstregeling 2018. Gemeente Delfzijl is aan de slag om een alternatief te regelen.  

 

Reizigers gevolgen Nog niet bekend 

Dienstregeling kosten Besparing 477.000 euro 
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Oost Groningen 

 
 

Delfzijl – Winschoten (lijn 119) 

Op enkele momenten worden ritten op basislijn 119 met een kleinere bus uitgevoerd. Rond 

middernacht en zaterdag- en zondagmorgen gaan enkele nieuwe vaste ritten rijden met kleine 

bus.   

 

Reizigers gevolgen Nieuwe reismogelijkheden rond middernacht en op zaterdag- en 

zondagmorgen.  

Dienstregeling kosten Besparing 45.000 euro  

 

Scheemda – Winschoten (lijn 17) 

Op zaterdag is het gebruik op het drukste gedeelte van aanvullende lijn 17 gemiddeld vier 

personen per rit. Op zaterdagmorgen wordt elke twee uur gereden, ’s middags is dit elk uur. 

Omdat in 2018 het nieuwe Ziekenhuis in Scheemda op de route van lijn 17 ligt, is de 

verwachting dat het gebruik zal toenemen. Vooralsnog blijft daarom de huidige dienstregeling 

behouden. Overeenkomstig overige aanvullende lijnen worden de LijnBelBusritten vervangen 

door de Hubtaxi. 

 

Reizigers gevolgen Geen  

Dienstregeling kosten Geen 
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Veendam – Winschoten (lijn 13 en 23) 

Op enkele momenten worden ritten op basislijn 23 Veendam – Pekela’s – Winschoten met een 

kleinere bus uitgevoerd. In het weekend gaat lijn 23 rijden tot middernacht. Op zaterdag is dat 

in de huidige situatie tot ongeveer 23 uur, op zondag tot 22 uur.  

Aanvullende lijn 13 Veendam – Muntendam – Winschoten rijdt in de huidige situatie niet op 

zondag. Voorstel is ook de ritten op zaterdag te laten vervallen i.v.m. beperkt gebruik. Net als 

op zondag kunnen reizigers op zaterdag gaan reizen met lijn 23 of de Hubtaxi.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden ’s avonds in het weekend op lijn 23. De 

gemiddeld 13 reizigers per hele zaterdag met lijn 13 kunnen gaan 

reizen met lijn 23 of de Hubtaxi.  

Dienstregeling kosten Besparing op lijn 13 21.000 euro.  

Besparing op lijn 23 45.000 euro.  

 

 

Winschoten – Vlagtwedde – Stadskanaal (lijn 14) 

Basislijn 14 van Winschoten via Vlagtwedde naar Stadskanaal krijgt ook ’s avonds en op zondag 

elk uur een vaste bus (in plaats van een LijnBelBus, dus zonder reservering). Op zaterdag gaan 

enkele ritten van grote naar kleine bus.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Lijn 14 rijdt voortaan ook in de avonduren elk uur met een rit zonder 

reservering. Elke dag tot 23 uur vanuit Stadskanaal en Winschoten. Op 

zaterdag voortaan vanaf 7:30 uur, op zondag van 10 tot 23 uur een vaste 

bus i.p.v. de huidige situatie van 12 tot 20 uur als LijnBelBus.  

Dienstregeling 

kosten 

Meerkosten 190.000 euro 

 

 

Scheemda – Zuidbroek (lijn 79) 

De LijnBelBusritten op de aanvullende lijn Scheemda – Zuidbroek komen te vervallen. Evenals 

de enkele vaste ritten die in de ochtenduren op werkdagen rijden. Op de meeste momenten 

worden deze vaste ritten in de huidige situatie niet gebruikt. Alternatief is de Hub-taxi.  

 

Reizigers gevolgen Vervallen van lijn 79. Alternatief is de Hub-taxi. 

Dienstregeling kosten Besparing 30.000 euro  
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 Noord Drenthe 

 
 

 

Groningen – Assen (Qliner 309) 

Om de groeiende vraag naar vervoer tussen Assen en Groningen te kunnen faciliteren zal de 

Qliner in de middagspits buiten vakantieperiodes 8 i.p.v. 6 keer per uur rijden van 14:30 tot 

17:30 uur. Waar nodig worden ook op overige momenten enkele extra ritten ingelegd.  

 

Reizigers gevolgen Meer reismogelijkheden met Qliner 309  

Dienstregeling kosten Extra kosten ongeveer 370.000 euro 

 

 

Stadsbus Assen (lijn 1) 

In Marsdijk willen we de stadsbus een eenduidige route geven door beide richtingen via het 

Winkelcentrum te rijden. 

 

Reizigers gevolgen Eenduidige lijnvoering waardoor gebruik van deze lijn voor 

inwoners in oostelijk Marsdijk aantrekkelijker wordt.   

Dienstregeling kosten Geen  
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Assen – Norg - Roden – Leek (lijn 83) 

Norg – Groningen (lijn 86) 

Aanvullende lijn 86 blijft in 2017 grotendeels behouden. Voor dienstregeling 2019 zal een 

besluit worden genomen voor lijn 86 op basis van ontwikkelingen in met name woningbouw in 

Peize en Norg. Wel zullen de ritten in het uurblok 6 tot 7 uur op lijn 86 vervallen vanwege 

beperkt gebruik en zullen ter vervanging op basislijn 83 ritten worden toegevoegd in het 

uurblok 6 tot 7 uur.  

De LijnBelBusritten op basislijn 83 worden omgezet naar vaste ritten waardoor ook ’s avonds 

en op zondag elk uur een bus op deze verbinding zal gaan rijden.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Reizigers op lijn 83 hoeven ’s avonds en op zondag niet meer van tevoren te 

bellen om te reizen. Enkele reizigers in de eerste ritten op werkdagen op lijn 

86 zullen kunnen gaan reizen met lijn 83 met overstap op Q-link 4.  

Dienstregeling 

kosten 

Omzet LijnBelBusritten lijn 83 naar vast kost 211.000 euro.  

Omzet ritten 6-7 uursblok 86 naar 83 kost 5.000 euro.  

 

 

Assen – Annen – Onnen (lijn 51) 

Op werkdagen rijdt aanvullende lijn 51 in de daluren een midibusje van Assen via Annen naar 

Onnen in aansluiting op de grote bus van/naar Groningen. Lijn 51 wordt in de daluren ingekort 

tot het routedeel Assen – Annen om daar aan te sluiten op Q-link 5 van/naar Zuidlaren. Ook in 

vakantieperiodes zullen de ritten met midibus blijven rijden tussen Assen en Annen in 

aansluiting op Q-link lijn 5.  

Lijn 51 rijdt in de huidige situatie op zaterdag met een 8-persoonsbus en op zondag als 

LijnBelBus. Vanwege het beperkte gebruik vervallen deze inzet. Alternatief is reizen via Gieten 

of de Hubtaxi.  

 

Reizigers gevolgen Op werkdagen is het gebruik van de midibus ter hoogte van Loon 

gemiddeld 3 personen per rit, ter hoogte van Zuidlaren 2 personen 

per rit.  

Op zaterdag vervalt lijn 51 tussen Assen en Annen. De 1,5 reiziger 

per rit op zaterdag heeft de Hubtaxi als alternatief.  

Dienstregeling kosten Besparing 80.000 euro 

 

 

Stadskanaal – Gieten – Groningen (Qliner 312 en lijn 73) 

Op de route Stadskanaal via Gasselternijveen naar Gieten rijdt elke dag elk uur streeklijn 73 en 

op werkdagen overdag Qliner 312. Deze laatste rijdt in de spits vier tot zes keer per uur en in 

de daluren elk uur. Samen bieden de lijnen 73 en 312 op werkdagen overdag minimaal twee 

keer uur een verbinding tussen Stadskanaal en Gieten. Veel reizigers van lijn 73 reizen vanaf 

Gieten door met Qliner 300 richting Groningen. 

Lijn 73 vervalt op het routedeel Stadskanaal – Gasselternijveen – Gieten waarbij Qliner 312 

meer gaat rijden: 

- Op alle werkdagen (ook tijdens vakanties) overdag minimaal twee keer per uur tot 

19:34 uur op de hele route Stadskanaal – Gieten - Groningen, daarna nog een rit vanuit 

Groningen om 20:34 uur. In de huidige situatie vertrekt de laatste Qliner 312 vanuit 

Groningen om 19:04 uur. Daarna aansluitend tot op de laatste Qliner 300 Groningen – 

Gieten – Emmen elk uur een Qliner 312 tussen Gieten en Stadskanaal.  
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- Op zaterdagen overdag voortaan een doorgaande Qliner 312 van Stadskanaal via 

Gieten naar Groningen. ’s Avonds als op werkdagen elk uur een Qliner tussen 

Stadskanaal en Gieten aansluitend op Qliner 300 Emmen – Gieten – Groningen.  

- Op zondag elk uur Qliner 312 tussen Gieten en Stadskanaal met in Gieten aansluiting 

op Qliner 300 Emmen – Gieten – Groningen. Deze aansluiting wordt dan voortaan 

geboden van de eerste tot de laatste Qliner van/naar Groningen (en Emmen).  

- In de huidige situatie rijden lijnen 59/73 binnendoor tussen Gieten en Gasselte. Lijn 73 

rijdt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Vanwege het wegvallen van lijn 73 zal lijn 

59 tussen Gieten en Emmen voortaan ook ’s avonds en zondag elk uur gaan rijden. ’s 

Avonds en op zondag zal dit met een 8-persoons bus zijn.  

 

 
 

Reizigers 

gevolgen 

Op werkdagen profiteren 450 doorgaande reizigers tussen enerzijds 

Stadskanaal en anderzijds Gieten – Groningen van een hogere frequentie en 

meer rechtstreekse verbindingen. Ook de 70 instappers op Qliner 312 bij 

Gasselte en Gasselternijveen profiteren hiervan, evenals reizigers die reizen 

van/naar de haltes Gasselte N34 en Annen N34 die meer reismogelijkheden 

krijgen in de daluren en reismogelijkheden erbij krijgen aan het begin van de 

avond en op zaterdag overdag.  

Reizigers van Ter Apel naar Groningen die in de huidige situatie reizen met 

lijn 73 naar Gieten en daar overstappen op Qliner 300 kunnen dit gaan doen 

door voortaan in Stadskanaal van lijn 73 over te stappen op Qliner 312. In de 

late avond en op zondag zullen zij dan ook in Gieten moeten blijven 

overstappen, of moeten reizen met lijn 74 zonder overstap via Hoogezand.  

De 63 reizigers die in de huidige situatie opstappen bij de haltes waar alleen 

lijn 73 stopt tussen Gasselte en Stadskanaal zullen naar een van de haltes 

van lijn 312 kunnen gaan om gebruik te maken van de bus. Ten opzichte van 

de huidige haltes is de nieuwe halte gemiddeld op 983 meter afstand.  

Reizigers op het voor lijn 73 vervallen routedeel Gasselte – Gieten kunnen 

elk uur blijven reizen met lijn 59.  

Dienstregeling 

kosten 

Besparing totale wijziging Qliner 312, lijn 73 en 59 30.000 euro.   

 



  

Pagina 27 van 37 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2018 

 

Zuidoost Drenthe 

 
 

 

Stadsdienst Emmen (lijn 1, 2, 3 en 4) 

Emmen – Klazienaveen (Qliner 300 en lijn 12) 

Vlagtwedde – Emmen (lijn 42) 

Schoonebeek – Emmen (lijn 626) 

Stadslijnen 3 (Rietlanden), 4 (Bargeres) en 12 (scholen Angelslo, Meerdijk) laten de afgelopen 

jaren een groei in gebruik zien. Lijn 1 (Emmerhout) groeit ook maar minder hard en lijn 2 

(Angelslo) laat een kleine afname in het aantal reizigers zien.  

Op lijn 1 in Emmerhout is de route niet aantrekkelijk. Afhankelijk van de in- of uitstaphalte is 

de heenreis ofwel de terugreis langer dan de reis de andere kant op. Op enkele haltes is het 

reistijd verschil 20 minuten. Daarnaast is het winkelcentrum van Emmerhout vanwege de 

lusroute maar in één richting bereikbaar.   

Op lijn 2 in Angelslo is het verschil in reistijd minder groot. Lijn 2 wordt veel gebruikt door 

scholieren en studenten, waardoor voor de bewoners en bezoekers van Angelslo weinig plaats 

overblijft. 

Naast de stadsdiensten 1 en 2 en 12 rijdt Qliner 300 op dit moment vanuit Groningen via 

Emmen Station en Angelslo naar Klazienaveen. Een belangrijke corridor waar veel klanten in- 

en uitstappen. Met een Qliner met een hoge instap komt dit de doorstroming niet ten goede 

en zorgt dit samen met de route door Angelslo voor vertraging op lijn 300 richting Groningen.  

 

Nieuwe route lijn 1 

Lijn 1 gaat vanaf het station via de Houtweg door de wijk Emmerhout rijden. De Houtweg loopt 

in het midden van de wijk, waardoor een halte voor inwoners van de wijk altijd op loopafstand 

is. Ook kunnen bewoners van de noordkant van de wijk met lijn 42 van en naar het centrum 
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reizen. De route van lijn 42 wordt hiervoor gewijzigd. Via een doorsteek bij Verpleegtehuis De 

Horst kan lijn 1 doorrijden als lijn 2 in Angelslo. Door deze (nader te onderzoeken) wijziging 

rijdt lijn 1 niet meer een rondje, maar gestrekt door de wijk. De voordelen van deze nieuwe 

route zijn: 

• Een snelle reistijd op zowel de heen- als terugweg. 

• Vanuit Emmerhout rechtstreeks (zonder overstap) sneller naar het ziekenhuis. 

• Winkelcentrum Emmerhout in beide richtingen bereikbaar. 

 

Lijn 1 Emmerhout huidige route

 

 

Nieuwe route lijn 2: 

Lijn 2 gaat niet meer via de Statenweg rijden om deze lijn aantrekkelijker te maken voor 

inwoners uit de wijk Angelslo. Op de corridor Statenweg/ van Schaikweg reizen voornamelijk 

scholieren/studenten en forensen. Zij kunnen op dit traject met de toekomstige Q-link rood en 

de bestaande lijn 26 reizen. Door deze wijziging rijdt lijn 2 geen rondje (éénrichting) meer, 

maar van- en naar het centrum via een gestrekte route naar de wijk Angelslo. Via een (nader te 

onderzoeken) doorsteek bij Verpleegtehuis De Horst kan lijn 2 doorrijden als lijn 1 in 

Emmerhout. 

De voordelen van deze nieuwe route zijn: 

• Een snelle reistijd op zowel de heen- als terugweg. 

• Aanzienlijk minder scholieren in de stadslijnen, zodat er ruimte is voor reizigers vanuit 

de wijk. 

 

Lijn 2 Angelslo huidige route 

 
 

Introduceren Q-link rood 
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Naast de wijzigingen in de stadslijnen zal Qliner 300 van Groningen tot Station Emmen rijden. 

Voor de reizigers van- en naar Klazienaveen introduceren we een nieuwe lijn: Q-link rood. In 

en rondom Groningen hebben we erg goede ervaringen met het Q-link concept. Vanuit de 

regio via een P+R naar het centrum van de stad. Het is voor reizigers een aantrekkelijk concept 

vanwege de slimme routes en hoge frequenties. Dit mooie concept willen we ook naar Emmen 

brengen.    

De voordelen van Q-link rood zijn: 

• Een frequente buslijn voor scholieren/studenten en forensen vanuit de hub 

Klazienaveen, via P+R Meerdijk over de Statenweg naar het centrum. 

• Wildlands wordt beter bereikbaar. Bezoekers kunnen parkeren op P+R Meerdijk en 

met Q-link rood naar het park reizen. 

• Een toegankelijke bus (lage vloer) met voldoende capaciteit (geleed). 

• Betere doorstroming door een ander type bus (Q-link in plaats van Qliner). 

• Een snellere route dan lijn 300, omdat het rondje door Klazienaveen kleiner wordt. 

 

Nieuwe routes stadslijnen 1, 2, Q-link 12 en streeklijn 42 

 
 

Lijn 626 
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Om het ov- product rond Emmen verder te vereenvoudigen en te integreren wordt 

aanvullende lijn 626 (Nieuw-Schoonebeek-Emmen) geïntegreerd in lijn 26 (Coevorden-Emmen 

via Nieuw-Schoonebeek) waarbij het traject Nieuw-Schoonebeek-grens van lijn 626 komt te 

vervallen. Op dit traject maken ongeveer 10 reizigers (grotendeels scholieren) gebruik van lijn 

626.     

 

Reizigers 

gevolgen 

-Stadsdienst: 

Inwoners die binnen 300-400 meter (loopafstand) van een nieuwe halte van 

lijn 1 of 2 wonen zullen vaker de bus pakken (globaal de helft van de 

inwoners) omdat het reizen per saldo sneller en goedkoper wordt.  

Inwoners die op grotere afstand (400-600 meter) wonen van een halte 

(globaal de helft) zullen vaker de fiets gaan gebruiken als voortransport-

middel naar de halte, per saldo zijn ze sneller en goedkoper uit dan huidig.  

Een klein deel van de huidige inwoners zal overstappen van de bus naar de 

auto of de fiets als hoofdtransportmiddel. Een tweede positieve effect is te 

verwachten van de nieuwe verbindingen die de nieuwe stadslus biedt naar 

winkelkcentra en voorzieningen. Een derde positief effect is te verwachten 

van meer zitplaatscapaciteit in lijn 2 door de inleg van Q-link 12 die lijn 2 

gaat ontlasten. Per saldo zal het effect van de nieuwe stadslijnen positief zijn 

op het gebruik van het openbaar vervoer. 

-Q-link 12: 

Een eenduidiger en aantrekkelijker product dat ook het centrum ontsluit 

heeft een positief effect op het aantal reizigers is de ervaring met 

vergelijkbare projecten. 

-Integratie lijn 626: 

Voor circa 10 reizigers (grotendeels scholieren) op het traject Nieuw-

Schoonebeek neemt de halteafstand toe. 

Dienstregeling 

kosten 

Meerkosten 360.000 euro 

Risico Op dit moment wordt door de gemeente Emmen gekeken wat er 

planologisch en financieel nodig is om de busbaan te realiseren waarmee de 

beide stadslijnen gekoppeld kunnen worden. Indien noodzakelijk wordt het 

plan gefaseerd ingevoerd.  In een eerste fase zal lijn ½ via de Ringweg 

worden ‘door gekoppeld’.  

 

Emmen – Groningen (Qliner 300) 

Qliner 300 van Groningen via Gieten naar Emmen krijgt per nieuwe dienstregeling extra 

capaciteit door inzet van vijf dubbeldekkers. De hogere spitsfrequentie zal ’s morgens iets 

langer dan nu blijven rijden i.v.m. de vervoersvraag. Het routedeel Emmen – Klazienaveen zal 

worden overgenomen door Q-link lijn 12 Emmen – Klazienaveen. 

Omdat de dubbeldekkers ruim voldoende capaciteit bieden voor een halfuurdienst op 

zaterdag, zal de kwartierdienst tussen 11 en 18 uur op zaterdagen vervallen.  

 

Reizigers gevolgen Meer zitplaatscapaciteit en meer reismogelijkheden in de 

ochtendspits. Doorgaande reizigers van Groningen/Gieten/Borger 

naar Angelslo/Klazienaveen gaan op station Emmen overstappen.  

Dienstregeling kosten Afname kosten 260.000 euro (los van investeringskosten voor 

aanschaf dubbeldekker bussen) 
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Zweeloo – Beilen – Assen (lijn 22) 

Emmen – Zweeloo – Hoogeveen (lijn 27) 

Basislijn 27 Hoogeveen - Zweeloo – Emmen krijgt ’s avonds en op zondag aangepaste 

vertrektijden om in Zweeloo aan te kunnen sluiten op lijn 22 van Zweeloo via Westerbork en 

Beilen naar Assen. Alle ritten op lijn 27 rijden voortaan zonder reservering.  

Basislijn 22 Zweeloo – Beilen – Assen gaat ook ’s avonds en op zondag eens per twee uur met 

een vaste rit rijden. In Zweeloo gaan deze ritten aansluiten op lijn 27 van/naar Emmen.  

 

Reizigers 

gevolgen 

Ook in de avonduren en op zondag wordt het voor reizigers mogelijk om 

(eens per twee uur) van Emmen naar Hoogeveen te reizen met een 

overstapmogelijkheid in Zweeloo op de bus van/naar Westerbork – Beilen 

en Assen.  

Dienstregeling 

kosten 

Extra kosten lijn 22 95.000 euro, extra kosten lijn 27 71.000 euro 
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Zuidwest Drenthe 

 
 

 

Assen – Meppel (lijn 20) 

Beilen – Steenwijk (lijn 35) 

Voor de inzet op aanvullende lijn 35 Beilen – Steenwijk op werkdagen overdag en basislijn 20 

Assen – Dieverbrug – Meppel ’s avonds en in het weekend worden nieuwe Euro 6 midibussen 

aangeschaft.  

Op lijn 20 worden enkele slecht bezette rit(delen) opgeheven en op andere momenten dat er 

meer vraag is juist ritten toegevoegd. Op lijn 35 vervallen enkele ritten die veelal niet tot 

beperkt gebruikt worden op het routedeel Dieverbrug – Beilen. Op het routedeel Dieverbrug – 

Steenwijk wordt vanwege de toenemende vraag juist een rit toegevoegd.  

 

Reizigers gevolgen Afhankelijk van het reismoment meer/minder ritten 

Dienstregeling kosten Extra kosten 180.000 euro 

 

Steenwijk – Havelte (lijn 48) 

Aanpassing vertrektijden van aanvullende lijn 48. Ritten vervallen in de schoolvakanties. 

 

Reizigers gevolgen Vervallen reismogelijkheden in de schoolvakanties. De 5 reizigers 

per dag hebben de Hubtaxi als alternatief.   

Dienstregeling kosten Besparing 19.000 euro 
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Hoogeveen - Coevorden (lijn 33) 

Aanvullende spitslijn 33 Hoogeveen – Coevorden zal in Hoogeveen via de Voltastraat gaan 

rijden voor bediening van de grote scholenlocatie (Alfa-college en Eduwiek). Deze wijziging zal 

als proef worden doorgevoerd. In de huidige situatie rijden geen bussen langs deze 

schoollocaties.  

 

Reizigers gevolgen De gemiddeld 2 reizigers per dag met lijn 33 naar het centrum van 

Hoogeveen kunnen reizen via de bushalte bij het station. Reizigers 

van/naar het Roelof van Echten en Alpha College krijgen een 

reismogelijkheid met lijn 33.   

Dienstregeling kosten Geen  

 

 

Hoogeveen – Spier (lijn 36) 

Vanwege de reizigersdaling van aanvullende lijn 36 wordt deze teruggebracht naar een 

scholierenverbinding. Alle ritten buiten de spits komen te vervallen evenals alle ritten in 

vakantieperiodes. 

Indien de daling doorzet zijn wij voornemens deze lijn per december 2018 geheel te laten 

vervallen. 

 

Reizigers 

gevolgen 

Minder reismogelijkheden op werkdagen heeft gevolgen voor de 10 

reizigers per dag en vervallen reismogelijkheden in de vakantieperiodes 

heeft tot gevolg dat de 4 reizigers per dag een alternatief moeten zoeken.  

Dienstregeling 

kosten 

Besparing 35.000 euro 

 

 

Westerbork – Hoogeveen (lijn 37) 

In verband met het geringe gebruik buiten de spitstijden vervallen de ritten op aanvullende lijn 

37 tussen Westerbork en Hoogeveen. Tijdens schoolvakanties zal deze lijn niet meer rijden. 

 

Reizigers gevolgen Vervallen bediening in de daluren en in vakantieperiodes. Op 

reguliere werkdagen reizen ruim 15 reizigers per dag met deze lijn, 

in de vakantieperiodes thans 6 reizigers per dag.   

Dienstregeling kosten Besparing 19.000 euro 

 

 

Hoogeveen – Zuidwolde – Ommen (lijn 31) 

Hoogeveen – Ruinen/ Zuidwolde – Meppel (lijn 32 en 34) 

Vanwege het geringe gebruik in het weekend wordt het aanbod op aanvullende lijn 32 

teruggebracht tot één keer per twee uur overdag. 

Lijn 31 is een basislijn, waardoor deze lijn wordt uitgebreid naar een dagdekkende bediening. 

Er wordt nog uitgewerkt of en welke ritten van lijn 31 op zaterdag door blijven rijden naar 

Ommen en Balkbrug. Lijn 31 zal veelal worden gekoppeld aan lijn 34, waardoor een 

doorgaande verbinding ontstaat vanuit Meppel naar Hoogeveen via Zuidwolde. 
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Reizigers gevolgen Minder reismogelijkheden op lijn 32 tussen Hoogeveen via Ruinen 

en Meppel. Op zaterdag reizen thans gemiddeld 3 reizigers per rit 

met deze lijn, op zondag gemiddeld 2 per rit. Meer 

reismogelijkheden op lijn 31/34 tussen Hoogeveen via Zuidwolde 

naar Meppel.  

Dienstregeling kosten Extra kosten 100.000 euro 
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Bijlage Ontvangen reacties OV-bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2018 

 
  

Nr Datum Wijze Onderwerp Reactie

1 10-mei-17 mail Lijn 61 Lijn 61 tussen Middelstum en Groningen vaker 

laten rijden in de spits.

2 11-mei-17 mail Lijn 7 Waarom in de tekst staat dat lijn 7 tussen 

HS/De Wijert en Vinkhuizen rijdt en niet naar 

Station Noord

3 11-mei-17 mail Lijn 9/stad Voorstel lijn 9 om te zetten naar Q-link, 

Selwerd en Paddepoel te koppelen aan 

andere lijnen. Daarnaast wordt voorgesteld 

om de bushalte bij Corpus den Hoorn in 

gebruik te gaan nemen.

4 12-mei-17 mail Peize Waarom er wel haltes in Roden zijn maar niet 

in Peize van Q-link 4

5 15-mei-17 mail Lijn 86 Bezwaar opheffen lijn 86 en daarmee het 

vervallen van halte Centrum. Daardoor 

worden de loopafstanden (naar de halte 

Rondweg) vanuit diverse plekken te groot. 

6 17-mei-17 mail Q-link Emmen 

en Qliner 

Vraag over Q-link Emmen: frequentie, 

capaciteit, reistijd richting Meerdijk in de 

oude en nieuwe situatie. Vraag waarom de 

Qliner niet over Bargermeer IV rijdt omdat 

daar veel bedrijven met studenten en 

werknemers zitten.

7 22-mei-17 brief Niet opheffen 

lijn 86

Voorstellen lijn 86 toch niet op te heffen

8 23-mei-17 brief Negatief 

uitvallen 

voorstellen 

Vlagtwedde

Met name bezwaar tegen opheffen 

LijnBelBusritten op lijnen 11 en 42. Wens 

snellere verbindingen met Groningen en 

grensoverschrijdende verbinding met 

Duitsland. 

9 24-mei-17 mail Lijn 48/Hubtaxi Of de Hubtaxi wel in Steenwijk komt, omdat 

Steenwijk buiten GD ligt

10 30-mei-17 mail Vervallen lijn 

86

Dat er te veel reizigers gebruik van maken
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11 30-mei-17 mail Gebruik 

Kastanjelaan 

door 

bussen/hinder 

door 

bussen/aanste

llen 

medewerker 

leefomgeving

Ervaren grote hinder van bussen door de 

Kastanjelaan: lawaai, uitstoot etc. Rijden 

veelal leeg en dus onzinnig. Daarom wordt 

voorgesteld een medewerker leefomgeving 

aan te stellen om het probleem te beperken. 

12 30-mei-17 mail Vele 

wijzigingen

Een uitgebreid dossier met voorstellen tot 

wijzigingen. 

13 31-mei-17 brief OV in 

Groningen en 

Drenthe gelijk 

trekken, niet 

alle aandacht 

naar 

Groningen

Het OV moet in Groningen en Drenthe 

toegankelijk zijn en daarom dient de OV-

bediening in beide provincies gelijk te zijn. 

14 1-jun-17 mail Meivakantie 

middelbare 

scholen

De vakantieweken die het OV-bureau 

hanteert komen niet overeen met de 

vakantieweken die het Dollard College 

hanteert

15 1-jun-17 mail Meivakantie 

middelbare 

scholen

Melding vakantieweken 2018 (23 april - 4mei)

16 7-jun-17 brief Negatief 

uitvallen 

wijzigingen 

voor 

Bellingwolde

Wegvallen LBB, OV-chipkaart niet geldig in 

Hubtaxi, vermindering OV-bereikbaarheid 

van deze regio

17 7-jun-17 mail Voorstellen 

nieuwe/beter

e verbindingen

Lijnen Oosterwolde - Beilen, Drachten - 

Emmen (via O'wolde). Daarnaast is de reistijd 

tussen Coevorden en Beilen en Coevorden en 

Hoogeveen te lang. 

18 7-jun-17 brief Positieve en 

negatief 

ontwikkelinge

n in gemeente 

Marne

Toejuichen uitbreiding lijn 65, eventueel 

opwaarderen tot Q-link. Uitkleden 68 

minimale onderbouwing en argumentatie 

waarom deze lijn wel te behouden. 

19 7-jun-17 mail Voorstel Q-link 

Eelde 

Lijn 2, 8 en 9 ombouwen tot een Q-link, 

andere ringlijn.

20 9-jun-17 mail Voorstellen 

wijzigingen in 

Leek

Lijn 88 ook op zaterdag laten rijden? 550 

akkoord. Wijziging lijn 3 mist in ontwerp 

Hoofdlijnen?

21 11-jun-17 mail Bezwaar 

vervallen 86

Heroverwegen vervallen lijn 86 ivm 

schoolgaande leerlingen

22 11-jun-17 mail Maatregelen in Hernoemen haltes en hernummeren 402 naar 
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De ontvangen reacties zijn afgewogen en hebben in enkele gevallen geleid tot aanpassingen 

van de dienstregeling wijzigingen zoals verwoord op pagina 2. Alle indieders krijgen na 

bekendmaking van de definitieve hoofdlijnen een persoonlijke reactie.  

 

vervallen 86 schoolgaande leerlingen

22 11-jun-17 mail Maatregelen in 

Eelde

Hernoemen haltes en hernummeren 402 naar 

409

23 11-jun-17 mail Verzoek tot 

overleg over 

minder OV

Graag overleg over het uitkleden van 

slechtgebruikt OV, Hubtaxi is onaantrekkelijk

25 12-jun-17 mail Diverse punten Vervallen lijn 13 op zaterdag jammer. Hgz-

Sap: lijn 44 in dienstregeling stadsdienst? In 

gesprek gaan hierover. 

26 13-jun-17 mail Vervallen lijn 

86

Geeft aan dat al veel voorzieningen in 

Donderen zijn verdwenen en wil heel graag 

lijn 86 behouden. Kan zich voorstellen dat 

eerste rit om 6 uur wel vervalt. 

27 14-jun-17 brief Lijn 85 Positief over de uitbreiding van vaste ritten 

op lijn 85 van Oosterwolde via Haulerwijk 

naar Groningen. 



Trend
monitor 

2016



Trendmonitor 
2016

De Trendmonitor laat trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren op het 
gebied van openbaar vervoer zien van het busvervoer in de provincies Groningen en 
Drenthe van het jaar 2016. Om de ontwikkelingen in historisch  perspectief te zetten  
zijn naast de getallen van 2016 ook die van voorgaande jaren gepresenteerd. In het 
najaar van 2009 zijn de huidige concessies van het OV-bureau Groningen Drenthe  
van start gegaan. Hierbij is gekozen voor een opsplitsing in een grote concessie 
(GD-concessie), een Qliner-concessie (HOV-concessie), en zes regioconcessies met 
daarin kleinschalig openbaar vervoer en de Regiotaxi (KLOV-concessie).

Het OV-bureau heeft sinds mei 2016 een dashboard op de website:  
ovbureau.nl/ov-cijfers/dashboard/ 
Het OV-bureau werkt (binnen de juridische en marktmogelijkheden) volgens het 
principe van open data. In beginsel kan een ieder gebruik maken van de achter-
liggende data van deze Trendmonitor of het dashboard.



de mensen Algemene score klanttevredenheid per concessie (OV-klantenbarometer) 
Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering heeft in 2016 weer gezorgd voor een hogere klantwaardering. 
Aandachtspunt hierbij is wel de beoordeling zitplaatskans. De klantwaardering op dit punt is voor alle concessie-
onderdelen gedaald, als gevolg een grote groei in reizigersaantallen en knellende capaciteit. Vooral zichtbaar in 
de concessie HOV, waar de klantwaardering op zitplaatskans en punctualiteit geleid heeft tot een lager algemene 
cijfer klanttevredenheid.

Naast de hoogwaardige productformule Qliner is in 2014 de nieuwe productformule Q-link geïntroduceerd; de 
hoogwaardige bus naar de regio. Beide productformules hebben in 2016 een hogere klantwaardering.

2013 2014 2015 2016

HOV Qliner 7,6 7,8 7,7 7,6

GD Totaal 7,4 7,6 7,6 7,7

GD Qliner 7,7 7,7 7,8

GD Q-link 7,5 7,6 7,7

Algemene score klanttevredenheid per concessie

Klanttevredenheid 
In een landelijk onderzoek wordt jaarlijks de 
klanttevredenheid van reizigers gepeild; de 
OV-klantenbarometer. Enquêteurs gaan bus, 
tram en metro in om de mening van reizigers 
op verschillende onderdelen van klanttevre-
denheid te meten. Het onderzoek wordt 
langjarig op eenzelfde wijze uitgevoerd en 
vormt zo een goede basis voor het in kaart 
brengen van de ontwikkelingen op de lange 
termijn. Het cijfer representeert de algemene 
score op klanttevredenheid, gevormd door 
het gemiddelde van de klanttevredenheids-
aspecten.

Algemene klanttevredenheid 
GD-concessie

7,7
2016



de mensen Digitaal Reizigers Panel Het OV-bureau maakt voor het verkrijgen van inzicht in klantpercepties gebruik van een 
Digitaal Reizigers Panel (DRP). Dit panel bestaat uit reizigers die gebruik maken van de bus in Groningen en/of 
Drenthe en periodiek hun bevindingen terugkoppelen door middel van verschillende onderzoeken, waaronder 
klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s).

jun ‘13 nov ‘13 jun ‘14 okt ‘14 jun ‘15 okt ‘15 jun ‘16 okt ‘16

Algemeen 7,34 7,28 7,42 7,52 7,59 7,59 7,5 7,5

Laatste rit 7,55 7,55 7,7  7,67 7,68 7,66 7,6 7,6

Algemene 
klanttevredenheid DRP

7,5
2016

Het algemene klanttevredenheidsoordeel van de panelleden komt overeen met het landelijk onder-
zoek. De meeste leden waarderen het busvervoer met een 7 of 8.
Bij de vraag aan de panelleden wat het belangrijkste aspect van reizen met de bus is, schieten er in 
tegenstelling tot 2015 geen specifieke elementen bovenuit. Tarieven en frequentie voeren de lijst aan.
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de mensen In 2015 is overgestapt op een nieuwe methode voor bepalen van reizigers aantallen en reizigerskilometers.  
Er is een nieuwe trendreeks vanaf 2013 gestart met behulp van OV-chipkaart gegevens. Vanaf dat jaar is de data 
betrouwbaar genoeg om te gebruiken ter vervanging van de oude methode op basis van handmatige tellingen. 
Voor reizigersaantallen van voor 2013 verwijzen wij naar eerdere versies van de Trendmonitor.

Voor de reizigerskilometers was 2016 een jaar van doorgroei. Evenals 2015 is er weer een grote groei  
gerealiseerd in afgelegde reizigerskilometers. Net als vorig jaar vooral groei op de Qliners en Q-links.

2013 2014 20162015

29.000.000 KM

250.000.000 KM200.000.000 KM

5.000.000 KM

GD

HOV

KLOV

214.864.924

24.609.477

240.387.160

28.299.390

230.115.001

23.181.157

218.999.804

22.674.810

2.765.092

2.727.704

2.898.662

4.169.014



de mensen

GD HOV KLOV

Reizigersaantallen Zoals bij reizigerskilometers is in 2015 overgestapt op een nieuwe methode voor bepalen  
van reizigersaantallen. Er is een nieuwe trendreeks vanaf 2013 gestart met behulp van OV-chipkaartgegevens.  
De reizigersaantallen lopen gelijk met de reizigerskilometers, en vertonen een grote groei in 2016 op het  
HOV-net.

25 miljoen

25 miljoen

2013

GD 21.495.380

HOV 874.723

KLO
V 452.800 

2014

GD 21.249.141

HOV 739.628 

KLO
V 274.154

2015

GD 22.367.786 

HOV 771.557

KLO
V 265.687

2016

GD 23.379.893

HOV 798.439

KLO
V 208.733

TOTAAL

22.822.902 

22.262.923

23.405.029

24.387.065



de mensen Klachten Naast klanttevredenheid geeft het aantal klachten een beeld van de reizigerswaardering voor het 
product openbaar busvervoer. Een piek van klachten speelt vaak rond dienstregelingswijzigingen, daardoor had 
2014 relatief veel klachten en 2015 en 2016 door beperkte dienstregelingswijzigingen relatief weinig.

Totaal aantal klachten over de afgelopen jaren

Verhouding grootste categorieën klachten 
Naast het aantal klachten is de verhouding tussen 
verschillende soorten klachten interessant. In 2016 is 
de grootste klachtencategorie in GD-concessie 
houding/gedrag, gevolgd door klachten over rijstijl.

F 2013 2014 2015 2016

GD 2.820 3.782 2.778 2.774

HOV 51 75 90 59

KLOV 234 184 198 209

3.105 4.041 3.066 3.042
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de mensen Sociale veiligheid Een belangrijk onderdeel van klantbeleving is de veiligheid in de bus. De opgenomen grafiek 
toont het aantal incidenten omtrent sociale veiligheid dat gemeld is door chauffeurs aan de centrale verkeersleiding.

Categorie 2013 2014 2015 2016

A - mishandeling/bedreiging/vandalisme 61 70 52 51

B - belediging/schelden/betalingsprobleem 58 92 99 133

C - overtreding huisregels 5 13 28 13

Onbekend 1

124 175 179 198

Incidenten SVOV per ABC-categorie
Gezien het geringe aantal incidenten in de andere 
concessies, is alleen de GD-concessie opgenomen 
om inzicht in de ontwikkeling van de sociale 
veiligheid te geven. Het aantal incidenten is de 
afgelopen jaren relatief stabiel.

Het aantal beledigingen, 
scheldpartijen en 
 betalingsproblemen is 
in 2016 gestegen tot 
133.

Het aantal overtredingen 
van de huisregels is in 
2016 gedaald naar 13.

Het aantal mishandelingen, 
bedreigingen en vandalis-
me is in 2016 gedaald   
tot 51.



de bussen Aanbod vervoersvolume Onderstaande grafiek geeft een beeld van het aantal aangeboden dienstregelinguren 
van de afgelopen jaren. Het totale aanbod van uren licht in 2016 iets lager dan in 2015. Gekoppeld aan meer 
reizigersopbrensten levert een betere kostendekkingsgraad.

Versterkingen 
Als op bepaalde momenten de vervoers-
vraag het aanbod overschrijdt, worden er 
naast de geplande dienstregelingsritten, 
waar nodig, extra ritten ingezet. Wanneer 
een bepaalde versterkingsrit regelmatig 
voorkomt, wordt deze overwogen in de 
dienstregeling. In 2016 is door de groter 
reizigersgroei relatief veel versterking 
ingezet.

Dienstregelingsuren 
Een dienstregelingsuur is de tijd  
die een bus volgens planning rijdt. 

KLOV
Het onderdeel KLOV wordt  
verzorgd door zes regiovervoerders 
met kleinschalig openbaar vervoer  
in de regioconcessies. Deze zes 
conces sies bestaan uit openbaar 
vervoer op basis van een dienst-
regeling, deels regulier en deels 
vraaggestuurd.

KLOV

HOV

GD

2016 Kosten (*€1000)

GD  € 90.358 

HOV € 4.035

KLOV € 5.001
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2013

2014

2015

2016

Aantal versterkingsritten

KLOV

HOV

GD

17.249

9.130

9.203

9.466

1.900

1.827

1.687

1.538

1.339

1.237

1.441

1.751



de bussen Aantal verschillende soorten bussen De dienstregeling wordt uitgevoerd met verschillende soorten bussen. Elke 
bus heeft zijn eigen kenmerken in comfort, capaciteit en inzet. Bijgevoegd plaatje bevat een overzicht van het 
aantal meters dat elke soort bus is ingezet. De term standaard in het plaatje duidt op een reguliere bus van 12 
meter, de term geleed wordt gebruikt om een bus van 18 meter (of langer) met een scharnier aan te duiden.

Standaard streek

Qliner

Standaard stad Geleed streek

Geleed stad

Midibus

Dubbel 
geleed 
Q-link

Geleed Q-link

Totaal aantal gereden meters 27.957.811.307



de bussen Punctualiteit en rituitval In de praktijk worden niet alle ritten uitgevoerd volgens schema, door veel verschillende 
oorzaken kan een rit uitvallen of niet op de exacte dienstregelingstijd de halte aandoen. Voor de laatste categorie, 
punctualiteit, wordt de vertrekpunctualiteit getoond.

Te vroeg vertrekken
In algemene zin geldt dat te vroeg vertrekken 
belangrijker wordt gevonden dan te laat vertrek-
ken, daarom wordt deze getoond in de grafiek.

OVBGD totaal

GD

HOV

GD          HOV          KLOV

In 2016 waren er ongeveer 
1,1 miljoen geplande ritten. 
Het percentage rituitval is 
0,25%.

Rituitval

Punctualiteit
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het geld Kostendekkingsgraad Van belang voor de betaalbaarheid van het OV in het algemeen is de verhouding tussen 
de opbrengsten en de kosten van het OV. In 2016 dekte de opbrengsten van reizigers ca. 51% de kosten van  
het vervoer. Het overig deel van de kosten wordt gedekt vanuit subsidiegelden. Bij de berekening van de kosten -
dek kingsgraad worden alle van toepassing zijnde kosten afgezet tegen de gegenereerde opbrengsten. Op dit 
moment is de berekeningswijze per lijn door verschillende factoren nog erg lastig, indien dit opgelost is zal de 
kostendekkingsgraad per lijn opgenomen worden op het dashboard op de website.

Reizigersopbrengsten per concessie (excl. BTW) 
De opbrengsten van reizigers zijn globaal op te delen in drie onderdelen. 
Het eerste deel bestaat uit verkopen van landelijke kaartsoorten. Het 
tweede deel bestaat uit verkopen van regionale kaartsoorten (Eurokaartjes 
en OV-chipkaart). Het derde deel bestaat uit opbrengsten die voortvloeien 
uit de OV-studentenkaart (SOV-kaart). Het betreft hier, in tegenstelling tot 
de jaarrekening, alleen opbrengsten die betrekking hebben op het betref-
fende jaar. Op dit moment zijn de opbrengsten 2016 nog deels voorlopig, 
correcties kunnen nog volgen. In 2016 was er sprake van een stijging van het 
aantal reizigers en reizigerskilometers, dit heeft gezorgd voor een toename 
van de opbrengsten.

In 2016 dekten 
reizigersopbrengsten c.a. 
51 % van de kosten 

Reizigersopbrengsten per concessie (in 1000 €)

Concessiemanagement GD

Concessiemanagement HOV

Concessiemanagement KLOV



het geld Opbrengst per kaartsoort Een belangrijk deel van de busreizigers in Groningen en Drenthe is student, in 2015 
werd iets minder dan de helft van alle OV-chipkaarttransacties uitgevoerd door OV-studentpashouders. Deze 
verhoudingen zijn vergelijkbaar met 2015.

Regionale kaartsoorten
Een specifiek onderdeel binnen de regionale 
kaartsoorten (kaartgroep 9) is het Eurokaartje. 
Dit zijn papieren kaartjes die alleen geldig zijn 
en verkocht worden in de provincies Groningen 
en Drenthe (en in specifieke gevallen ook 
geldig zijn in Zuidoost-Friesland). In tabel 
hiernaast wordt de ontwikkeling van de omzet 
komend uit de verkoop van Eurokaartjes 
gepresenteerd. 
 
De opbrengsten van de regionale kaartsoorten 
zijn licht gedaald, maar deze maken nog altijd 
een fors deel uit van de totale opbrengsten. 
 Vertrouwdheid van de OV-chipkaart is verder 
toegenomen, wat zichtbaar is in toename van 
de OV-chipkaart met saldo.

Eurokaartjes & overig

OV-chipkaart

Landelijke producten

SOV

Opbrengst per kaartsoort (in €)

Het aantal OV-chipkaarten met 
saldo is verder toegenomen.
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