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Onderwerp: 8-maandsrapportage OV-bureau Groningen-Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen in reizigerskilometers en klanttevre-
denheid, de voortgang van de voorgenomen activiteiten en actuele financiële prog-

nose over 2016 voor de busconcessie Groningen Drenthe, Het OV-bureau Groningen

Drenthe beschrijft deze voortgang elke vier maanden in een rapportage.

Gegeven de doelstelling en voornemens van het OV-bureau en de Begroting 2016
laat de rapportage een positief beeld zien:
r het gebruik van de bus is de eerste acht maanden toegenomen: 4,47o meer

reizigerskm's en 4,7o/o meer reizigers;
. een verwacht positief exploitatiesaldo voor 2016 van ongeveer € 5,8 miljoen door

meevallende opbrengsten en meevallende indexcijfers 2015 waarmee de ver-
wachte weerstandscapaciteit groeit naar € 13,7 miljoen aan het einde van 2017.

Deze weerstandscapaciteit is nodig om de verwachte negatieve exploitatiesaldi in
de komende jaren op te vangen.

Het volledige overzicht staat in de bijgevoegde B-maandsrapportage 2016 van het

OV-bureau Groningen Drenthe.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

van Drenthe,

secretaris

Bijlage:
wa.coll.

G

OV-bureau Groningen Drenthe

voorzitter
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1. Inleiding 
 

De Achtmaandsrapportage 2016 van het OV-bureau Groningen Drenthe geeft over de eerste acht maanden van 2016 een 

beeld over de ontwikkelingen in reizigerskilometers en klanttevredenheid, de voortgang van voorgenomen activiteiten en 

de meest actuele financiële prognoses over 2016. Gegeven de doelstellingen en voornemens van het OV-bureau en de 

begroting van 2016 laat deze Achtmaandsrapportage een positief beeld zien. Qua uitvoering van voorgenomen 

activiteiten ligt het OV-bureau goed op schema.  

 

De hoofdlijnen van de Achtmaandsrapportage 2016 zijn hieronder weergegeven. 

 

Indicatoren en begrotingsdoelstellingen 2016 

Indicatoren voor de realisatie van begrotingsdoelstellingen zijn:  

• reizigersgroei (kilometers)   begrotingsdoel 2016: 1% groei t.o.v. 2015 

• klanttevredenheid     begrotingsdoel 2016: 7,5 

• gebiedsdekkend basisnet    begrotingsdoel 2016: 7-24 

• kostendekkendheid openbaar (bus)vervoer  begrotingsdoel 2016: (tussen)doelstelling 48,3% 

Wij verwachten alle begrotingsdoelstellingen op de bovenstaande indicatoren in 2016 te realiseren. 

 

Reizigers en klanttevredenheid 

Ten opzichte van 2015 is het gebruik van de bus in de periode januari t/m augustus 2016 toegenomen: 4,4 %  

meer reizigerskilometers en 4,7 % meer instappers. De groei is minder uitbundig dan in 2015 (groei 

reizigerskilometers 7%), het algemene beeld is: doorgroei op met name Qliner en Q-linklijnen door reizigers met 

papieren kaartjes (+3,2 miljoen kilometers) een sterabonnement (+ 2,4 miljoen kilometers) en het 

studentenreisproduct (+ 2,5 miljoen kilometers). De groei van mei-augustus betreft zowel studenten als per rit 

betalende reizigers (abonnementhouders, saldoreizigers, en meer verkochte eurokaartjes). Het 

dalkortingsproduct 40/4 wordt steeds vaker gebruikt (1,5% van het totaal, 5% van de saldoreizigers). 

 

In de afgelopen periode zijn de landelijke klanttevredenheidscijfers over 2015 bekend geworden. De reizigers 

waarderen het aangeboden busvervoer in Groningen en Drenthe over 2015 met een 7,6 - iets boven het 

landelijk gemiddelde. Uit het zogeheten Digitaal Reizigers Panel dat het OV-bureau zelf organiseert komt een 

vergelijkbaar beeld van blijvend tevreden klanten. Het aantal klachten is in de eerste acht maanden van 2016 

gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal klachten is 2.045 (was: 1.781). 

  

Voornemens en opvallende zaken 

Uit de Achtmaandsrapportage blijkt dat de uitvoering van de meeste voornemens goed op schema ligt. In een 

aantal gevallen moet worden bijgestuurd om de in de begroting 2016 geformuleerde doelen nog te halen. 

 

Opvallende zaken in de periode mei – augustus  2016 zijn geweest: 

 

- Release van een vernieuwde website met daarin tevens opgenomen een maandelijks te 

verversen digitaal dashboard kerncijfers OV-bureau (o.a. reizigerskilometers, klanttevredenheid, 

punctualiteit, kostendekkingsgraad) (mei) 

- Aantal tussentijdse dienstregelingswijzigingen per mei 2016, vooral samenhangend met het gereed 

komen van onder andere de Brug Paterswoldseweg en Knooppunt Ruischerbrug in Groningen (mei) 

- Campagnes via de ‘promotietour’ (hele zomer, OV-bus op locatie), Zomerbroezz’n (juli en augustus), 

gratis dag OV (24 augustus) 

- Aanvullend OV bij Evenementenvervoer (in overleg met de organisatoren), bijvoorbeeld rond de TT in 

Assen, Noorderzon in Groningen, en de openingsweekenden van Wildlands in Emmen 

- Actieve betrokkenheid bij het project ‘Publiek Vervoer’, samen met de gezamenlijke gemeenten in 

Groningen en Drenthe en de beide provincies (doorlopend) 
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- Actieve betrokkenheid bij de programma’s Groningen Bereikbaar en Minder Hinder Assen 

(doorlopend), o.a. productieve samenwerking GB om werknemers in de bus te krijgen, nieuwe 

P+R verbindingen Martini/Gasunie en Zernike incl. verchipping P+R abonnementen 

- Actieve betrokkenheid bij de in ontwikkeling zijnde Pilot Waterstofbussen (doorlopend) 

- Vaststelling ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2017 (juli) 

- Vaststelling begroting 2017 (juli) 

- Oostersluis als grote infrastructurele obstructie, waardoor het nieuwe te introduceren Q-link 6 product 

in ieder geval tot en met zomer 2017 moet omrijden over de Sontbrug 

- Toenemende doorstromingsproblemen stad Groningen, op meerdere momenten is een kleine 

calamiteit aanleiding tot grote stremmingen 

 

Financieel beeld 

Wij verwachten na acht maanden een positief exploitatiesaldo voor 2016 van ongeveer € 5,8 miljoen 

(begroting: € 0,8 miljoen, viermaandsrapportage €4,0) – door meevallende opbrengsten en meevallende 

indexcijfers 2015 - waarmee de verwachte weerstandscapaciteit verder groeit naar € 13,7 miljoen aan het einde 

van 2016. Daarmee realiseren we volgens de huidige prognoses in 2016 een kostendekkingsgraad van 49,9% 

(ruim boven de begrotingsdoelstelling van 48,3%).   

 

In de onderstaande tabel is zijn de verwachte exploitatiesaldi en effecten op de stand en het verloop van de 

weerstandscapaciteit weergegeven voor 2016 en 2017: 

 
Achtmaandsrapportage (bedragen in euro's 
*1000) 

  2016 2017 

    Begroting Prognose 
oktober 

Begroting Prognose 
oktober 

            

Totaal lasten   112.272 111.000 116.419 114.445 

Totaal baten   113.035 116.457 118.624 117.136 

            
Saldo   762 5.457 2.205 2.691 

Extra saldo vorig jaar   - 379 - - 

            

Stand weerstandscapaciteit begin jaar   5.896 7.865 12.463 13.701 

Mutatie weerstandscapaciteit   762 5.836 2.205 2.691 

Stand weerstandscapaciteit einde jaar   6.658 13.701 14.668 16.392 

 

Vanaf 2018 worden de verwachte exploitatiesaldi negatief. Vanaf 2020 verslechtert het perspectief sterker, 

onder andere door de afspraken over de gewijzigde opbrengstenverdeling van het Studentenkaart OV-contract.  

Zonder wijzigingen in de situatie (bijvoorbeeld meevallende indices in komende jaren, verder stijgende 

opbrengsten of door de te bereiken aanbestedingsresultaten) daalt het weerstandsvermogen in 2021 onder de 

minimumgrens van €4,1 miljoen.
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2. Programma collectief 
personenvervoer: hoofdlijnen 
 

Het enige programma in de begroting is Collectief personenvervoer. Dit programma omvat alle producten die in 

de volgende hoofdstukken aan de orde komen. Het doel van het programma Collectief personenvervoer valt 

samen met het doel van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe. Dit doel is: 

 
het realiseren, in stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. 

 

Indicatoren voor de realisatie van dit doel zijn:  

 reizigersgroei (kilometers):    begroting 2016: 1% 

 klanttevredenheid      begroting 2016: 7,5 

 gebiedsdekkend basisnet    begroting 2016: 7-24 

 kostendekkendheid van het openbaar (bus)vervoer : begroting 2016: tussendoelstelling 48,3% 

Wij verwachten alle begrotingsdoelstellingen op de bovenstaande indicatoren in 2016 te realiseren. 

 

Ten opzichte van 2015 is het gebruik van de bus in de periode januari t/m augustus 2016 toegenomen: 4,4 %  

meer reizigerskilometers en 4,7 % meer instappers. De groei is minder uitbundig dan in 2015 (groei 

reizigerskilometers 7%), het algemene beeld is: doorgroei op met name Qliner en Q-linklijnen door reizigers met 

papieren kaartjes (+3,2 miljoen kilometers) een sterabonnement (+ 2,4 miljoen kilometers) en het 

studentenreisproduct (+ 2,5 miljoen kilometers). De groei van mei-augustus betreft zowel studenten als per rit 

betalende reizigers (abonnementhouders, saldoreizigers, en meer verkochte eurokaartjes). Het 

dalkortingsproduct 40/4 wordt steeds vaker gebruikt (1,5% van het totaal, 5% van de saldoreizigers). 

 

 

In de afgelopen periode zijn de landelijke klanttevredenheidscijfers over 2015 bekend geworden. De reizigers 

waarderen het aangeboden busvervoer in Groningen en Drenthe over 2015 met een 7,6, iets boven het 

landelijk gemiddelde. Uit het zogeheten Digitaal Reizigers Panel dat het OV-bureau zelf organiseert komt een 

vergelijkbaar beeld van blijvend tevreden klanten. Het aantal klachten is in de eerste acht maanden van 2016 

gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal klachten is: 2.045 (was: 1.781).   

 

Klanttevredenheid                             Realisatie                                                                                                                              Streefwaarde 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015         2016 

gemiddelde concessies   7,4   7,4   7,6   7,5 7,5 7,4 7,6 7,6             7,5 

 

De realisatiecijfers voor de klanttevredenheid komen pas na afloop van een jaar beschikbaar. Er is op dit 

moment – mede ook gelet op het sterk gedaalde aantal en de aard van de binnenkomende klachten geen reden 

om aan te nemen dat deze streefwaarde in 2016 niet zou worden gerealiseerd. 

 

In financiële zin laten de eerste acht maanden van 2016 een positiever beeld zien dan begroot. Op jaarbasis 

verwachten we een exploitatiesaldo van ruim € 5,8 miljoen (inclusief nagekomen effect over 2015). 
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Samenvatting financieel (in € x 1.000)  

Achtmaandsrapportage (bedragen in euro's *1000) Begroot 2016 Realisatie na 8 

maanden 

Prognose      

oktober 2016       

op jaarbasis

Verschil          

prognose         

oktober - 

begroot

Lasten 113.035 76.663 111.000 -2.035

Baten 113.035 79.851 116.457 3.422

Extra saldo vorig jaar                       -                   379                   379                   379 

Verwacht exploitatiesaldo                       -                3.567                5.836                5.836  
 

Voor een verdere toelichting op de financiële cijfers verwijzen we naar de volgende hoofdstukken.  

De hiermee samenhangende kostendekkingsgraad van 49,9% is hoger dan begroot. 

 

Achtmaandsrapportage (bedragen in euro's 
*1000) 

  2016 2017 

    Begroting Prognose 
oktober 

Begroting Prognose 
oktober 

            

Totaal lasten   112.272 111.000 116.419 114.445 

Totaal baten   113.035 116.457 118.624 117.136 

    
    Saldo   762 5.457 2.205 2.691 

Extra saldo vorig jaar   - 379 - - 

        

Stand weerstandscapaciteit begin jaar   5.896 7.865 12.463 13.701 

Mutatie weerstandscapaciteit   762 5.836 2.205 2.691 

Stand weerstandscapaciteit einde jaar   6.658 13.701 14.668 16.392 
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3. Achtmaandsrapportage in hoofdlijnen  
 

In de navolgende tabel is weergegeven wat in financiële zin is gerealiseerd na acht maanden in vergelijking met 

wat is begroot. Tevens is aangegeven welke prognose op jaarbasis wordt verwacht. 

 

Bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro’s x 1.000. 

 

 

Baten   Begroot 2016 Realisatie na 8 

maanden 

Prognose      

oktober 2016       

op jaarbasis

Verschil          

prognose         

oktober - 

begroot

Klant 0 0 0 0

Klant reiziger overig 0 0 0 0

Beheer 51.880 36.654 53.685 1.805

Concessiemanagement GD 48.355 35.397 50.253 1.898

Concessiemanagement HOV 2.090 1.050 2.182 92

Concessiemanagement KLOV 1.238 195 1.225 -13

Opbrengstmaatregelen 2015 172 0 0 -172

Sociale veiligheid 25 12 25 0

Special Projects 375 11 375 0

Evenementen- en nachtvervoer 375 11 375 0

Bedrijfsvoering 782 50 870 88

Lonen en salarissen 782 50 870 88

Financiering 59.998 43.136 61.527 1.529

Bijdrage BDU 57.588 43.098 59.127 1.539

Extra bijdrage BDU (businesscase) 2.400 0 2.400 0

Specifieke BDU subsidies 0 0 0 0

Te vergoeden BTW-OV 0 0 0 0

Rentebaten 10 -12 0 -10

Overige baten 0 50 0 0

Mutatie vooruitontvangen BDU 0 0 0 0

Totaal baten 113.035 79.851 116.457 3.422  
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Lasten Begroot 2016 Realisatie na 8 

maanden 

Prognose      

oktober 2016       

op jaarbasis

Verschil          

prognose         

oktober - 

begroot

Klant - reiziger 1.199 375 1.198 -1

Marketing en communicatie 1.151 373 1.151 0

Klant – reiziger overig 48 3 47 -1

Ontwikkeling 477 65 477 0

Strategische innovatie 153 58 153 0

Reizigersinformatie en haltebeleid 324 8 324 0

 

Beheer 107.892 74.478 106.540 -1.352

Beheer algemeen en audits 246 57 246 0

Concessiemanagement GD 93.178 65.132 91.217 -1.961

Concessiemanagement HOV 4.011 2.939 4.117 106

Concessiemanagement Q315 429 309 420 -9

Concessiemanagement KLOV 9.096 5.026 7.390 -1.706

OV-chipkaart additionele kosten 1.440 702 1.440 0

Sociale veiligheid 667 314 667 0

Overig beheer -1.176 0 1.043 2.219

Informatie en analyse 152 67 152 0

Informatie en analyse 152 67 152 0

Special projects 375 198 455 80

Evenementen- en nachtvervoer 375 198 375 0

Publiek vervoer 0 0 80 80

Bedrijfsvoering 2.178 1.439 2.178 0

Lonen en salarissen 1.692 1.199 1.692 0

Huisvestingskosten 114 52 114 0

Kantoorkosten 106 130 106 0

Advieskosten 266 59 266 0

Financiering 762 40 0 -762

Exploitatiesaldo 762 0 0 -762

Nog te realiseren dekkingsmaatregelen 0 0 0 0

Rentekosten 0 40 0 0

Totaal lasten 113.035 76.663 111.000 -2.035

Saldo                       -                3.188                5.457                5.457 

Extra saldo vorig jaar                       -                   379                   379                   379 

Verwacht exploitatiesaldo                       -                3.567                5.836                5.836  
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Prognose 2016 

Na acht maanden geeft de meest actuele prognose een veel positiever beeld te zien dan begroot. Het 

exploitatiesaldo over 2016 prognosticeren wij op € 5,8 miljoen positief. Analyse van de belangrijkste verschillen 

tussen Begroot en Prognose geeft het volgende beeld. 

 

Baten: 

 De prognose van de reizigersopbrengsten valt € 1,8 miljoen hoger uit (V) dan begroot, met name door  

o Hogere chipkaart opbrengsten van € 1,4 miljoen 

o Hogere opbrengsten uit regionale kaartsoorten (eurokaartjes) van  € 0,4 miljoen 

 De prognose van bijdrage partners is € 1,5 miljoen hoger dan begroot door de afspraken met de 

partners over een kosten gerelateerde index, die anders dan begroot, niet 0 is. 

 

Lasten: 

 De lasten van de concessies vallen naar verwachting € 2 miljoen voordeliger uit, met name door een 

lagere indexeringsprognose (LBI) dan begroot (v). 

 

Effecten 2015: 

 Uit 2015 komt per saldo nog een bedrag van € 0,4 miljoen ten gunste van 2016 door nagekomen 

indexerings- en reizigersopbrengstenmutaties. 

 

Risico’s en onzekerheden   

De prognoses in de bovenstaande overzichten bevatten risico’s   en onzekerheden die kunnen leiden tot het 

bijstellen van prognoses en realisatie. De volgende onzekerheden hebben een behoorlijke invloed op het 

resultaat en hebben betrekking op de posten ‘Lasten concessies’ en ‘Baten concessies’, namelijk: 

 

Lasten 

• Definitieve afrekening met vervoerders: Nog niet alle afrekeningen over 2015 zijn afgerond. De definitieve 

afrekeningen met de vervoerders worden naar verwachting in december 2016 verricht. De definitieve 

afrekeningen met de vervoerders kunnen afwijken met de ramingen die in de jaarrekening van 2015 worden 

vermeld. Een marge van ca. - € 500.000 en € 500.000 is reëel. 

• LBI-index: De DRU prijzen worden jaarlijks verhoogd met de LBI-index. Deze LBI-index is lastig te voorspellen 

en daarom is de LBI-index vanaf 2016 op minimaal 2% gezet (norm 2%). Alleen een LBI-index boven de 2% 

kan nog leiden tot een onverwachte extra vervoerskosten. Een verwachte index van bijvoorbeeld 3% (1% 

boven de norm van 2%) leidt voor het OV-bureau tot meer dan € 1 miljoen aan extra vervoerskosten.  

• Versterkingen: Weliswaar is met de vervoerder een afsprakenkader afgesproken over versterkingsbeleid, 

echter bij onverwachte toenames van de reizigersstromen moet hier in het belang van de reiziger worden 

afgeweken waardoor hogere of lagere vervoerkosten ontstaan. Een marge voor deze onzekerheid van 

enkele tonnen is reëel.  

• Vraagafhankelijk vervoer (lijnbelbus en Regiotaxi): De subsidiering heeft een open einderegeling. Dit kan 

tevens leiden tot onverwachte hogere of lagere vervoerskosten. Ook hier geldt, net zoals het reguliere 

openbaar vervoer, een marge voor deze onzekerheid van ca. - € 250.000 en  € 250.000. 

 

Baten 

• Verdeelmethodiek abonnementen en grootgebruik contracten. Een marge van - € 500.000 en € 500.000 aan 

reizigersopbrengsten is voor de abonnementen en grootgebruik reëel. 
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Prognose saldi 2015 en 2016 en effect op de weerstandscapaciteit 

In de onderstaande tabel is zijn de verwachte exploitatiesaldi weergegeven en het effect op de 

weerstandscapaciteit.  

 
Achtmaandsrapportage (bedragen 
in euro's *1000) 

  2016 2017 

    Begroting Prognose 
oktober 

Begroting Prognose 
oktober 

            

Totaal lasten 
 

112.272 111.000 116.419 114.445 

Totaal baten 
 

113.035 116.457 118.624 117.136 

            

Saldo 
 

762 5.457 2.205 2.691 

Extra saldo vorig jaar 
 

- 379 - - 

        

Stand egalisatie- en 
weerstandscapaciteit begin jaar 

  
5.896 7.865 12.463 13.701 

Mutatie egalisatie- en 
weerstandscapaciteit 

  
762 5.836 2.205 2.691 

Stand egalisatie- en 
weerstandscapaciteit einde jaar 

  
6.658 13.701 14.668 16.392 

            

 

 

De weerstandscapaciteit bedroeg per 31 december 2015 € 7,86 miljoen, waarmee de wederopbouw van de 

weerstandscapaciteit meer bedraagt dan het minimale niveau van € 4,1 miljoen. Met het verwachte 

exploitatiesaldo voor 2016 van € 5,8 miljoen positief stijgt de weerstandscapaciteit in 2016 naar verwachting tot 

€ 13,7 miljoen. Ook voor 2017 wordt een positief exploitatiesaldo verwacht. Vanaf 2018 worden de verwachte 

exploitatiesaldi licht negatief. Vanaf 2020 verslechtert het perspectief met name door de afspraken over de 

gewijzigde opbrengstenverdeling van het SOV-contract (zie verder aan het slot van deze paragraaf).  In 2020 is 

het exploitatiesaldo volgens de prognoses 6,2 miljoen negatief. Ook in de jaren daarna  zijn de vooruitzichten in 

financiële zin negatief. 
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4. Productenrealisatie 
 

 

4.1 Productenraming: klant-reiziger 

  

 

 
  

 
Klant-reiziger omvat: 

  

 

       marketing, communicatie en sales

  

 

       tarieven en vervoerbewijzen

  

 

       reizigersinspraak

  

 

       consumentenplatform 

  

 

   

 

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Marketing, communicatie en sales 4 8   

Met een gebiedsgerichte aanpak van bedrijven forenzen verleiden gebruik te maken van het openbaar vervoer voor 

woon-werkverkeer. Dit mede als aanloop naar de aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen en stations Groningen 

en Assen. Promotie van het OV (daar waar vervoerpotentie is) en HOV in het bijzonder. Stimuleren van de verkoop 

van Dal-Dagkaarten en kortingsproduct 40/4. 

Om de doelen te realiseren zetten we in 2016 in op: 

 
  

  

Gerichte campagnes op sterke en nieuwe producten 

(P+R, Q-link, Qliner, ‘sterke lijnen’); 

 

   

Voortzetten aanpak zakelijke markt: maatwerk advies en 

uitproberen gericht op zowel individuen als werkgevers; 

 

  
 

Promotie Dal-Dagkaart en kortingsproduct 40/4 en 

toename (sociaal-recreatief) gebruik in de daluren; 

 

  
 

Informeren (bestaande) reizigers m.b.t. Dienstregeling 

2016 en 2017; 

 

  
 

Publiceren van een OV-krant 2017 voor Groningen en 

Drenthe (en bij voorkeur Fryslân); 

 

  
 

Aandacht voor de (vaste) klant en daarmee het 

vasthouden van de klant; 

 

  
 

Continueren interactie/dialoog/meedoen in social media; 
 

  
  

Evenementenvervoer bij groeilijnen zodanig inzetten (en 

met promotie omlijsten) dat nieuwe reizigers een 

positieve bus ervaring krijgen; 

 

  

 

Helderder kaartmateriaal beschikbaar stellen aan 

reizigers en inwoners. 

 

  
 

Tarieven en vervoerbewijzen 4 8   

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

marketingdoelstellingen ondersteunen en een goede beschikbaarheid van vervoerbewijzen door: 

Laagdrempelig tariefsysteem: bij voorkeur reizen met OV 

chipkaart, wagenverkoop als oplossing voor de 

incidentele reiziger c.q. De reiziger die niet over saldo 

beschikt. Voor dit gemak zal een toeslag betaald worden 

in de vorm van een tarief dat hoger ligt dan het 

saldotarief met de OV chipkaart. LTK producten volgen 

de landelijke tarievenindex. 
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Om nog betere reisdata te verkrijgen én zwartrijden te 

beperken zullen de P+R abonnementen verchipt gaan 

worden en komt het €6 P+R kaartje te vervallen. Dit 

laatste zal ondersteund worden met een promotieactie 

ter stimulering van het gebruik van het product 40/4.  

 

  

8. Op 3 oktober van start gegaan. Het kaartje 

van 6 euro blijft t.b.v. het groepenvervoer 

(Carpoolen) 

Het beter benutten van de capaciteit zal verder 

gestimuleerd worden door het belonen van 

reismomenten of loyaliteit. 40/4 en Zomerbroezz'n zijn 

hier een voorbeeld van, maar we zullen tevens blijven 

streven naar omzetting van leeftijd korting (65+ en 

kinderen) naar korting voor reismoment of volume. 

Hierbij zullen we landelijke initiatieven volgen, zoals 

reisbundels. 

 

   

Verdere tariefintegratie met spoor en omliggende 

concessies wordt bevorderd waar het kan. 

 

  4. Het project Landelijk Product Portfolio is 

afgerond, echter helaas zonder tot een 

landelijke oplossing te komen voor een 

tariefintegratie-product op een ‘bus-trein-

bus’-reis. Wij gaan nu opnieuw in noordelijk 

verband naar mogelijkheden voor een 

oplossing kijken 

8. De mogelijkheden blijken er niet te zijn in 

de samenwerking met Arriva en NS 

Abonnementen zullen via de webshop automatisch 

verlengd worden zodat de reiziger niet iedere maand een 

bestelling hoeft te doen. De reiziger kan deze optie naar 

eigen keuze aan- en uitzetten. 

 

   

Mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande 

loyaliteitsprogramma's en alternatieve betaalmethoden 

worden onderzocht en bij geschiktheid geïntroduceerd in 

2016. 

 

  4. Op basis van de Klantenbarometer 2015 

wordt dit idee niet gewaardeerd door 

reizigers. Geen vervolg. 

8. My OV wordt onderzocht in samenwerking 

met Arriva 

 

De buurtbuspilot Hoogezand (Eurokaartje=retourtje) kan 

bij welslagen ook voor andere vrijwilligersprojecten 

worden toegepast.  
 

   

Voor 2016 is gekozen voor rust op het tarievenvlak. Voor 

de landelijke producten zal de landelijke index gevolgd 

worden, die later in 2015 bekend gaat worden. 
 

   

Reizigersinspraak 4 8   

Signalen, afkomstig uit het Digitaal Reizigerspanel, 

marketingonderzoek, klachten en suggesties via 

vervoerders, Consumentenplatforms en landelijke OV 

Klantenbarometer (KpVV) vertalen naar acties voor 

marketing en communicatie en andere clusters binnen 

het OV-bureau, vanuit het perspectief van klantbeleving 

en klanttevredenheid. 
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Consumentenplatform 4 8   

Het OV-bureau zorgt ervoor dat Consumentenplatforms 

tijdig worden betrokken bij advisering en neemt deel als 

contactpersoon bij de bijeenkomsten van de platforms. 

Het OV-bureau zal de Consumentenplatforms 

ondersteuning bieden voor doorgaande 

professionalisering. Ook in 2016 zal worden gewerkt met 

thematische werkgroepjes als voorbereiding op grotere 

thema’s. Signalen over klant(on)tevredenheid worden 

meegenomen in de vaststelling van het beleid van het 

OV-bureau.   

   

   

 

   

 

   

 

   

 

4.2 Productenraming ontwikkeling 
  

 

   

 

Ontwikkeling omvat:  

  

 

       ontwikkeling OV lange termijn 

  

 

       ontwerp dienstregeling en OV-product

  

 

       ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en haltebeleid reizigersinformatie

 reizigersinformatie 

  

 

   

 

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Ontwikkeling OV lange termijn 4 8   

Optimale randvoorwaarden (helpen) creëren voor goed 

en efficiënt OV systeem met een hoog gebruik en 

tevreden reizigers. 

 

  8. Zorgpunt is de brug in de Oostersluis die 

aangevaren is, waardoor lijn 140 

(toekomstige dec 2016 Q-link 6) moet 

omrijden via Sontbrug. 

In de stad Groningen ontstaat na de zomer 

veel druk op de verbinding Eeldersingel, 

overleg met de gemeente over verbeteren 

doorstroming 

Verbinding leggen tussen investeringen in infrastructuur 

en exploitatie OV (versnelling en betrouwbaarheid OV) 

(Stationsweg Groningen, tunnel stationsgebied 

Groningen, busstation Groningen zuidzijde). 

 

   

Bijdrage aan structuurvisies (o.a. POP Groningen, 

omgevingsvisie Drenthe). 

 

   

Bijdrage aan (strategische) afstemming grote projecten, 

zoals Zuidelijke Ringweg, Florijnas Assen en Atalanta 

Emmen. 

 

   

Bijdragen aan het formuleren en vastleggen van de 

aanbestedingsopzet: o.a. Wagenpark vervoerders en 

strategische infrastructuur, invulling verschillende 

vormen van vervoer. 
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Ontwerp dienstregeling en OV-product 4 8   

Klanten vasthouden en nieuwe klanten trekken en 

ondertussen de verhouding tussen kosten en 

opbrengsten verbeteren (de gemiddelde 

kostendekkingsgraad groeit jaarlijks ten opzichte van 

2014 tot 2020 gemiddeld met 1%punt.) 

 

   

Ontwikkeling van de dienstregeling 2016 passend binnen 

de financiële kaders en gericht op verdergaande 

netwerkintegratie met trein. Voor de dienstregeling 2016 

wordt uitgegaan van een invoering van een 

maatregelenpakket dat leidt tot een verlaging van de 

kosten met € 1,0 miljoen op jaarbasis. 

 

  

 

Uitbouwen verdieners OV bovenkant lijnennet: 

 

 
 

Focus op versnellen bestaande lijnennet, met realistische 

rijtijden; 

 

   

Inzet op eenvoud en bundeling lijnen; 

 

   

Optimaliseren Qliners, Qlink en zware basislijnen in 

streek en stad, inclusief juiste materieelinzet; 

 

   

Invoeren van de 2e fase HOV-visie Groningen door Q-link 

1 te laten rijden tussen Zuidhorn – Zernike – UMCG en 

Station Europapark en Q-link 5 te laten rijden van Annen 

via P+R Haren - Grote Markt – UMCG naar P+R Meerstad 

 

  

 

Slim herontwerp OV onderkant lijnennet met 

vervoerders om de kostendekkingsgraad van slecht 

renderende lijnen te verbeteren: 

 

   

Klein waar kan, groot waar moet; 

 

   

Vraagafhankelijk waar kan, vast waar moet; 

 

  
 

Slecht renderende lijnen met beperkt gebruik beperken 

van het voorzieningenniveau. 

 

   

Afstemmen ov-producten met groningen bereikbaar, 

taskforce mobiliteitsmanagement, ring zuid en daarnaast 

voor en tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke 

ringweg p+r-producten ontwikkelen. 

 

   

Stremmingen en omleidingen klantvriendelijk oplossen 

(florijnas assen, hondsrugweg emmen en 

werkzaamheden ring zuid groningen). Uitgangspunt is 

handhaven huidige rijtijden. 

 

   

 

 

 

Ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en 

haltebeleid 

4 8   

Voor reizigers optimale OV-infra (laten) realiseren. 

 

 

  

 

Intensieve samenwerking met gemeenten en andere 

wegbeheerders, gericht op verbetering van OV-

infrastructuur 
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Optimaliseren van bestaande voorzieningen/infra op 

knooppunten op het gebied van bijv. Fietsenstallingen, 

reizigersinformatie. 

 

   

Het verder vervoerder onafhankelijk maken van 

strategische OV-infrastructuur. 

 

  

 

Reizigersinformatie 4 8   

Iedereen weet altijd en overal of, waar en wanneer 

openbaar vervoer voor hem of haar beschikbaar is. 

 

   

Het geven van aansluitinformatie in de keten (bus-bus, 

bus-trein) voor reizigers in de bus via o.a. TFT-schermen 

in de bus. 

 

  

 

Dynamische informatie (DRIS) beschikbaar stellen via 

Nationale Databank OV (NDOV) en verbeteren.  

 

  

 

Halte-informatie (toegankelijkheid e.d.) Digitaal 

beschikbaar maken en koppelen aan (actueel) reisadvies 

(i.s.m. Ministerie). 

 

  4. Landelijk verzamelen en beschikbaar 

stellen van halte informatie is via NDOV 

geregeld. Marktpartijen pakken de distributie 

van de informatie via app’s e.d. vooralsnog 

nog niet op.  

8. Vanuit het OV-bureau ligt hier geen 

verdere actie meer  

   

 

 

     

4.3 Productenraming: beheer      

 

     

Beheer omvat:      

       voorbereiding aanbestedingen       

       beheer concessies      

       beheer betaalsystemen      

       beheer sociale veiligheid      

       beheer reizigersinformatie      

       beheer financiën dienstregeling en dienstregelingprocessen  

 

 

     

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Voorbereiding aanbestedingen 4 8   

De voorbereiding voor de aanbestedingen voor de nieuwe concessieperiode (GD/HOV-concessie) is in 2013 van start 

gegaan en heeft begin 2014 geleid tot een vastgestelde Nota van Uitgangspunten (NvU). In 2014 is eveneens gestart 

met de uitwerking van de NvU in een Programma van Eisen (PvE) die voor de zomer van 2015 moet worden vrij 

gegeven voor de inspraak.  

In december 2014 is besloten om de GD concessie met twee jaar te verlengen tot eind 2019. Daarmee zou ook de 

planning voor de aanbesteding gaan verschuiven naar een later moment. De Federatie Mobiliteitsbedrijven 

Nederland (FMN) heeft echter een bezwaar ingediend tegen het verlengingsbesluit en een voorlopige voorziening 

aangevraagd. De planning voor de aanbesteding zal worden aangehouden tot het moment dat de rechter een 

uitspraak heeft gedaan m.b.t. de voorlopige voorziening. Afhankelijk van de uitspraak van de rechter zal vervolgens 

worden bepaald om al dan niet de aanbesteding op korte termijn voort te zetten. Mocht dat wel het geval zijn dan zal 

dit voor 2016 betekenen: 
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Het vaststellen van het bestek en het definitieve 

Programma van Eisen uiterlijk januari 2016 en publicatie 

van de aanbestedingstukken op Tenderned; 

 

   

Indienen van de offertes door potentiële inschrijvers in 

mei 2016; 

 

   

Beoordeling van de offertes in juni 2016 en 

voorbereiding van de besluitvorming; 

 

  

 

Gunning van GD concessie vlak voor de zomer van 2016; 
 

  

 

Het najaar van 2016 kan worden gebruikt voor uitloop 

van de planning en eventuele juridische procedures. 

 

  

 

Beheer concessies 4 8   

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

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

uitvoeren van het jaarlijks kwaliteitsplan en de beheeragenda (kwaliteitsbehoud) waarin ten minste de volgende 

onderwerpen zijn opgenomen: 

Onzekerheidsreductie bij reizigers, in het bijzonder te 

vroeg vertrekken en aansluitgarantie; 

 

  

 

Houding en gedrag van chauffeurs, waaronder specifiek 

de dienstverlening van de chauffeurs m.b.t. De 

toegankelijkheid van het ov; 

 

  

 

Uitvoeringskwaliteit en informatie rond de 

dienstregelingovergang; 

 

  

 

Eenduidige en actuele informatie tijdens de reis voor de 

reiziger. 

 

  

 

Beheer kleinschalige concessies: 

 

  

  

Stevige bewaking van de uitvoeringskwaliteit in het een 

na laatste jaar van de concessie; 

 

  4. 5 van de 6 concessies gaan goed. CTS heeft 

aandacht nodig. Betreft m.n. defecte OV-

chipkaart apparatuur. Vervoerder is hierop 

aangesproken en is een claim voor gederfde 

opbrengsten in het vooruitzicht gesteld.  

8. Situatie bij CTS is verbeterd. Synchronisatie 

loopt goed. Claim is van tafel. 

Opbrengstenderving was zeer beperkt. 

Ontwikkelingen binnen kleinschalig vervoer beheersbaar 

houden(ontwikkeling vrijwilligersvervoer e.d.). 

 

   

Beheer van versterkingsinzet zowel budgettechnisch als 

op kwaliteit (gd/hov/klov). 

 

   

 

 

 

 

Beheer betaalsystemen 4 8   

OV-chipkaartsysteem 

Het huidige OV-chipkaartsysteem is stabiel en laat sinds 2013 geen grote onregelmatigheden meer zien. Doel is het 

bewaken van de stabiliteit van het systeem. Het OV-bureau heeft hiertoe overigens geen directe 

beïnvloedingsmogelijkheden en zal bij geconstateerde onregelmatigheden dit via de vervoerder(s) moeten 

organiseren. 
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Daar waar nog (kleine) onregelmatigheden voorkomen 

zijn klantvriendelijke en effectieve processen 

noodzakelijk zodat reizigers zo weinig mogelijk hinder 

van deze onregelmatigheden ondervinden.  

     

De techniek van verschillende betaalsystemen ontwikkelt 

zich in een razend tempo. Doel is het volgen van de 

ontwikkelingen en waar mogelijk in overleg met 

vervoerder(s) pilots organiseren om nieuwe technieken 

als contactloos betalen en be-in / be-out te testen en 

daarmee voorbereid te zijn als de nieuwe 

betaalsystemen operationeel worden. 

     

Distributie       

Het binnen de vastgestelde (financiële) kaders in stand 

houden en verder optimaliseren van het 

distributienetwerk.  

     

Beheer sociale veiligheid 4 8  

Uitvoering geven aan het in 2014 geactualiseerde Sociaal 

Veiligheidsplan 2015 – 2020. 

 

   

Het behouden van het door reizigers gegeven 

rapportcijfer van 8,0 (was in 2014 8,0) voor gevoel van 

(sociale) veiligheid.  

 

   

Het percentage zwart- en grijsrijden behouden op max. 

1% (effectieve controle op- en preventie van zwart- en 

grijsrijden.) 

 

   

 

Beheer reizigersinformatie 4 8   

DRIS       

Proactief beheer van de kwaliteit van de dynamische 

reizigersinformatie zodat onzekerheid over reistijden zo 

veel mogelijk gereduceerd kan worden bij reizigers. 

Zowel bij de halte als vlak voor vertrek via apps, websites 

en DRIS panelen. 

 

  4. De reisinfo bij verstoringen kan beter.  

Reisinfo bij verstoringen(omleidingen en 

uitval) is nog vaak onduidelijk. Ijzeldagen 

in januari zijn geëvalueerd. In juni start 

met Qbuzz van verbetering reisinfo bij 

het brede spectrum van verstoringen. 

8. Doorgifte van dynamische 

reisinformatie van Arriva en Qbuzz aan 

de NDOV loketten verloopt goed. 

Kwaliteit van data is hoog. 

Beheer en verdere optimalisatie van het 

ketenbeheerssysteem opdat alle partijen(in opdracht van 

het OV-bureau) in de keten van dynamische 

reisinformatie hun contractafspraken naleven, incidenten 

snel en goed oplossen en hun aandeel leveren aan 

kwalitatief hoogwaardige reisinformatie. 

 

   

Uitwerking van het in 2015 geformuleerde beleid over de 

toekomstige invulling van de fysieke DRIS palen bij de 

haltes, in afstemming met provincies Groningen en 

Drenthe, gemeente Groningen en wegbeheerders. 
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NDOV     

Kwaliteit van de te leveren data dient in 2016 op het 

vereiste niveau te zijn. Conform bestek is dit 98% van de 

haltepassages. 

 

   

Monitoring van het landelijke NDOV-beheer en 

voorkomende werkzaamheden om de dynamische 

reisinformatie kwalitatief hoogwaardig te laten 

aansluiten bij de behoeften van de reizigers. 

 

   

 

Beheer financiën dienstregeling en dienstregeling 

processen 

4 8   

Financiële stabiliteit door: 

Financieel beheer dienstregeling 2016; 

 

   

Scherp zicht op meer- en minderwerk en daarbij 

behorende kosten; 

 

  

 

Het binnen vastgestelde financiële kaders realiseren van 

een kwalitatief hoogwaardige dienstregeling 2017 die 

maximaal tegemoet komt aan de vraag van de reiziger; 

 

  

 

Gedegen afrekening dienstregeling 2015. 

 

  

 

   

 

   

 

 

4.4 Productenraming: informatie en analyse 
 

 

   

 

Informatie en analyse omvat:  

  

 

 bronbeleid 

 rapportages

 financiële informatievoorziening, advisering en ondersteuning  

 coördinatie onderzoeken

 analyse en publicaties

 kwaliteitszorg en coördinatie klachtafhandeling 

   

 

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Bronbeleid  4 8   

Bewaken inkomende informatiestromen en –bronnen 

van OV-chipkaart, GOVI, UcLTK etc. 

 

   

Benutten en waarborgen van 

kwaliteitsinformatiestromen m.b.v. data- en 

controleprotocollen. 

 

  

 

Benutten van extra informatiemogelijkheden van de OV-

chipkaart. 

 

  

 

Ontwikkelen en benutten van nieuwe informatiebronnen 

m.b.t. factoren die van invloed zijn op de mobiliteit bijv. 

demografische gegevens, weersomstandigheden. 

 

  

 

Rapportages 4 8   

Opstellen van rapportages ter ondersteuning van de 

uitvoering van het beleid, zoals 
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managementrapportages. 

Financiële informatievoorziening,  advisering en 

ondersteuning  

4 8   

Op basis van de beschikbare bronnen verstrekken van 

financiële informatie. 

  

 

Het verstrekken van adviezen t.b.v. de voorbereiding en 

de uitvoering van het beleid. 

 

   

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

concessies. 

 

  

 

Bieden van ondersteuning bij de beheeragenda’s voor de 

concessies GD, HOV en KLOV. 

 

  

 

Managementrapportages voor gemeenten en 

vervoerders; verzamelen en analyseren van gegevens. 

 

   

Ondersteunen van de budgetbewaking m.b.t. de 

exploitatie. 

 

   

Coördinatie onderzoeken 4 8   

Coördineren van onderzoeken die worden uitgevoerd 

t.b.v. beheer, ontwikkeling en marketing en 

communicatie.  

 

   

Beheren van het Digitaal Reizigers Panel. 
 

   

Analyse en publicaties 4 8   

Het uitvoeren van analyses ten behoeve van beleid. 

 

   

Het verzorgen van publicaties zoals de Trendmonitor. 

 

  

 

Nader vormgeven van wijze waarop de achterliggende 

gegevens van de publicaties beschikbaar kunnen worden 

gesteld aan de samenleving, zoals gemeenten en andere 

belangstellenden. 

 

  

 

Beschikbaar stellen van (open) data, binnen de juridische 

en technische mogelijkheden, zoals OV-chipkaart data-

analyse, OV-Klantenbarometer, Trendmonitor en Analyse 

systeem stiptheid en ketenverplaatsing.  

 

  

 

Kwaliteitszorg en coördinatie klachtenafhandeling 4 8   

Coördineren van de klachtenafhandeling, zowel intern 

(OV-bureau) als bij de vervoerders. 

 

    

 

Het verwerken van klachten tot stuurinformatie en 

(management)rapportages die zijn ingediend bij de 

vervoerders. 
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De meeste klachten komen binnen bij de vervoerder. Het aantal klachten is in de eerste acht maanden van 2016 

gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal klachten is 2.045 (was: 1.781). 

  

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende klachten.  

 

categorie klachten 2015 2016 

Houding/gedrag 201 207 

Rijgedrag 172 196 

Doorgereden/niet gezien/weggereden 105 109 

Bus te vroeg 110 97 

Bus niet geweest 103 96 

Nieuwe dienstregeling 62 67 

Bus te laat 54 62 

Bus te vol door aanbod passagiers 33 56 

Aansluiting 39 54 

Klachten stiptheid 45 54 

Route verkeerd gereden 30 52 

Aansluiting/overstap 30 47 

Afhandeling restitutie 28 43 

Foutief handelen 37 40 

Bedrag van de reis 17 32 

Website 42 32 

klachten rituitval 29 29 

Webshop 19 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



achtmaandsrapportage 2016 | 21 
 

4.5 Productenraming: special projects 

   

 

Special projects omvat:  

  

 

 evenementen en nachtvervoer   

 

 

   

 

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Evenementen en nachtvervoer 4 8   

Evenementenvervoer en nachtbussen worden in principe 

kostendekkend ingezet waarbij organisaties en/of 

gemeenten in enkele gevallen een financiële bijdrage 

leveren om deze kostendekkend te kunnen bereiken: 

zoals vervoer voor jaarlijks terugkerende ‘evenementen’, 

bijv. TT Assen, Truckstar, Gamma Racing Day, WK 

Superbikes, C’est La Vie Emmen, Zuidlaardermarkt, Open 

Dagen RUG, Bloemenjaarmarkt, Knoalsternacht en het 

Bevrijdingsfestival. Daarnaast wordt 

evenementenvervoer geregeld voor eenmalige grote 

evenementen, zoals in het verleden The Passion te 

Groningen (2014) en WK Wielrennen te Emmen (2015).  

 

  

  

  

Bij enkele grote evenementen waar extra vervoer 

gewenst is, maar dit niet kostendekkend is te realiseren 

wordt vanuit het budget marketing & communicatie geld 

beschikbaar gesteld om het extra vervoer te regelen. Dit 

om er voor zorg te dragen dat (nieuwe) reizigers een 

positieve reiservaring opdoen waarmee de kans groter is 

dat deze reizigers vaker van de bus gebruik zullen gaan 

maken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. meer Qliners op 

Koningsdag en extra bussen tijdens Noorderzon.  

 

  

 

Het nachtbusnetwerk zal op basis van vraag vanuit 

organisaties (gemeenten e.d.) en reizigers waar mogelijk 

worden uitgebreid en waar noodzakelijk worden 

versoberd indien het aantal reizigers voor een 

kostendekking niet voldoende is en gemeenten en/of 

horeca geen financiële bijdrage willen/kunnen leveren. 
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Overzicht van de evenementen 2016 achtmaandsrapportage 

 
Naam evenement Locatie/lijn Datum 

Open Dag RUG Groningen Vr 29 januari 

Monnikenloop Extra 163 Za 19 maart 

Bloemenjaarmarkt Groningen Vr 25 maart 

Winter -> zomertijd Nachtbus 26 op 27 maart 

Open Dag RUG Groningen Za 9 april 

WK Superbike                  TT-circuit 15-17 april 

Koningsnacht en –dag GD 26, 27 april 

Bevrijdingsfestival GD 5-mei 

Pinksteren Extra 163 13,16 mei 

112 Groningen Dag Martiniplaza 28-mei 

Walktrough Groningen Vr 3 juni 

Muziek en Zangfestival Extra 163 Za 4 juni 

Sterren Muziekfeest Vismarkt Wo 8 juni 

GNSK Groningen 16-18 juni 

Interland GCHC Zernike 23 en 24 juni 

TT Assen 18-26 juni 

DelfSail Delfzijl 29 juni – 3 juli 

C’est la Vie Emmen Zo 24 juli 

Truckstar TT-circuit 30/31 juli 

Gamma Racing Day TT-circuit 6/7 aug 

Noorderzon Groningen Eind aug 

Gratis vervoer GD Wo 24 aug 

MXGP TT-circuit 27/28 aug 

 

Wildlands 

P+R 10 = inzet P+R lijn 10 tussen Meerdijk en Centrum.  

Extra 300 = inzet extra ritten Qliner 300 tussen Groningen en Emmen.  

Extra 3 = inzet extra ritten lijn 3 tussen station en Wildlands.  

 
Datum P+R 10 Extra 300 Extra 3 

Vr 25 maart Ja - Ja 

26, 27, 28 maart Ja Ja Ja 

2, 3 april   - Ja 

27-apr Ja Koningsdag - 

5-mei Ja Bevrijdingsdag - 

26,27,28 juli, 2, 9 aug Ja - - 
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4.6 Productenraming: bedrijfsvoering 

   

 

Bedrijfsvoering omvat: 

  

 

        organisatieontwikkeling

  

 

        organogram en formatie

  

 

        automatisering

  

 

 huisvesting 

  

 

   

 

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Organisatieontwikkeling 4 8   

Overtuigende adviesrol voor het bestuur en de 

moederorganisaties op inhoud, proces, bestuurlijk-

politieke gevoeligheden, financiële risico’s, 

opdrachtnemerschap van (kaderstellende) 

bestuursbesluiten en zorgvuldige verantwoording 

richting bestuur 

 

   

Heldere – met de gebiedspartners gedeelde - 

vervoerkundige hoofdlijnenvisie op de doorontwikkeling 

van het Regionaal Openbaar Vervoer in het gebied, 

doorwerkend in een afgestemd meerjarenperspectief 

zodanige mix van opdrachtgeverschap en partnership 

met de concessiehouders dat deze optimaal en 

geïnspireerd hun taken vormgeven en uitvoeren 

(“inlevende zakelijkheid”); 

 

   

Invulling partnership met inliggende gemeenten rond de 

verschillende vormen van collectief vervoer in het 

gebied, inzetten voor het realiseren van ‘publiek 

vervoer’; 

 

   

Zodanige vormgeving van klantgerichtheid en marketing 

binnen het OV dat verdere groei van het regionaal OV op 

de (HOV-)lijnen met groeipotentie met behoud van een 

gebiedsdekkende ontsluiting van het landelijk gebied 

plaats kan hebben; 

 

   

Het voortdurend leggen van relevante verbindingen in 

de regio, naar andere regio’s en (inter) nationaal; 

 

   

Samenhang binnen het OV-bureau en doordachte en op 

voldoende feiten gebaseerde besluiten en voorstellen 

(inhoud, bestuurlijk, financieel, juridisch, promotioneel 

etc.); 

 

   

Professionele organisatie, met professionele en 

verbindende medewerkers, die in- en extern goede 

samenwerking weten te bereiken; 

 

   

Binnen voortdurende randvoorwaarden en 

kwaliteitskaders (financieel, juridisch/WGR, integriteit 

etc). 
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Automatisering 4 8   

In 2016 zullen mede gebaseerd op een 2015 lopend 

onderzoek waarbij ook experts van de 

moederorganisaties zijn betrokken delen van de hard- en 

software worden vervangen, met name waar het gaat 

om het financieel systeem.  

 

    

Huisvesting 4 8   

Het huurcontract loopt tot 1 maart 2017. Begin 2014 heeft het dagelijks bestuur besloten het toenmalige 

huurcontract met twee jaar te verlengen met een optie voor de periode 2017 tot 2020.  

In 2016 dient opnieuw een besluit te worden genomen 

over de huisvesting van het apparaat van het OV-bureau. 

Aangezien zich sinds 2014 geen wezenlijke wijzigingen 

hebben voorgedaan in het denken over de positionering 

van het OV-bureau binnen het Gronings-Drentse 

organisatienetwerk, ligt het voor de hand om de 

genoemde verlengingsoptie te lichten.  

 

   

Wel is het de bedoeling om de inrichting te renoveren, 

aangezien het OV-bureau reeds 10 jaar dezelfde 

huisvesting gebruikt (zonder dat in deze periode grote 

wijzigingen zijn doorgevoerd).  
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4.7 Productenraming: financiering 

 

Financiering omvat:  

  

 

 financiering- en dekkingsmiddelen 

  

 

   

 

Doelen 2016     Realisatie 2016 

Financiering en dekkingsmiddelen 4 8   

Weerstandsvermogen op peil: € 2,5 miljoen eind 2016 

(streefdatum). 

 

   

Rendement op uitgezette middelen: - kort geld vrije 

ruimte: 3 maands euribor; kort geld schatkistbankieren: 

rente schatkistbankieren (niet beïnvloedbaar) - lang geld 

schatkistbankieren: depositorente schatkistbankieren ( 

niet beïnvloedbaar) 

 

  

 

Kostendekkendheid bepaalde activiteiten: evenementen- 

en nachtvervoervervoer; projecten voor derden. 

 

  

 

Voldoen aan eisen verantwoording BDU (2015) en BBV. 

 

  

 

Voldoen aan informatieplicht aan derden (CBS). 

 

  

 

Reizigersopbrengsten monitoren en zo nodig bijsturen. 

 

  

 

Ontwikkelingen Studentenkaart monitoren, m.n. de MBO 

18- aanpassing en hierop tijdig anticiperen. 

 

   

Opstellen en doorontwikkelen van prognoses t.b.v. 

bestuursrapportages. 

 

   

Opstellen van ramingen voor financiële 

verantwoordingen.  
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5. Paragrafen 
 

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Op 29 maart 2016 heeft het algemeen bestuur de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-

2019 vastgesteld. Het risicomanagement van het OV-bureau omvat de volgende elementen, die in hun 

samenhang worden toegepast (de risicomanagement-systematiek van het OV-bureau Groningen- Drenthe): 

 conservatief begroten;  

 werken met een prognosemodel, op basis waarvan financiële mee- en tegenvallers tijdig gerapporteerd 

worden aan het bestuur, dat naar aanleiding hiervan zo nodig kan bijsturen; 

 lopende het jaar prognosticeren met een minimale Landelijke Bijdrage Index (LBI) van 2%; 

 werken met een weerstandscapaciteit om tegenvallers op te vangen; 

 periodiek (begroting, jaarrekening en vier- en achtmaandsrapportage) actualiseren en beoordelen van alle 

relevante risico’s met financiële consequenties, zoals geïnventariseerd in deze notitie; 

 zorgen voor beheersingsmaatregelen, en als tegenvallers optreden, zo nodig tijdig maatregelen nemen; 

 werken met een rekeningcourantfaciliteit om eventuele liquiditeitsvraagstukken als gevolg van 

optredende risico’s op te lossen. 

 

De weerstandscapaciteit bedroeg per 31 december 2015 € 7,86 miljoen, waarmee de wederopbouw van de 

weerstandscapaciteit meer bedraagt dan het minimale niveau van € 4,1 miljoen. Met het verwachte 

exploitatiesaldo voor 2016 van bijna € 5,9 miljoen positief stijgt de weerstandscapaciteit in 2016 naar 

verwachting tot € 13,7 miljoen. Ook voor 2017 wordt een positief exploitatiesaldo verwacht. Vanaf 2018 

worden de verwachte exploitatiesaldi licht negatief. Vanaf 2020 verslechtert het perspectief met name door 

de afspraken over de gewijzigde opbrengstenverdeling van het SOV-contract (zie verder aan het slot van deze 

paragraaf).  Ook in de jaren daarna  zijn de vooruitzichten in financiële zin negatief.De in de notitie 

Risicomanagement en weerstandsvermogen genoemde specifieke risico's zijn per product genoemd, zoals 

hieronder vermeld: 

 

Klant – reiziger:  

 Tarievenbeleid 

 

Ontwikkeling: 

 Gevolgen grote infrastructurele werken 

 Nalatig haltebeheer 

 

Beheer: 

 Concurrentieverhoudingen/tegenvallende OV-aanbestedingen 

 Indexering 

 Gevolgen SOV contract 

 Een nieuwe verdeling van de SOV 

 OV-chipkaart en nieuwe betaalsystemen 

 Het regiovervoer kent een open einde 

 De verhouding tussen bonussen en boetes 

 Realisatie van landelijke en regionale reizigersopbrengsten 

 Versterkingen vervoerders 

 Beschikbaarheid OV-stewards 

 

Special projects: 

 Niet kostendekkend evenementenvervoer 
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Bedrijfsvoering: 

 Juridische risico's m.b.t. contracten 

 Werkdruk en afhankelijkheid 

Financiering: 

 Bijdragen provincies 

 

 

In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen zijn deze risico's nader beschreven en 

gekwantificeerd. Van deze geïnventariseerde risico’s is beoordeeld hoe groot de kans van optreden alsmede 

de gevolgen in financiële zin. Op basis hiervan is de verwachtingswaarde van de risico’s berekend om 

zodoende het bedrag aan benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen. Bij de bepaling van dit bedrag is 

er van uitgegaan dat de weerstandscapaciteit 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, de juridische 

risico’s en de verdeling van de SOV.  

 

In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen een “positief” risico genoemd onder de 

juridische risico’s in de vorm van de tweede verlenging 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. Met deze voordelen was in de 

begroting en in de prognoses van het OV-bureau nog geen rekening gehouden. In de prognoses voor 2016 en 

in de begroting 2017 zijn deze voordelen verwerkt. 

 

Verder vermeldt de genoemde notitie als risico de juridische procedure over de uitwerking van het 

Heerenveenakkoord. De FMN heeft een bodemprocedure aangespannen tegen de meeste decentrale 

overheden. Inzet is de uitleg van het Heerenveenakkoord, dat in 2008 is afgesloten, toen er sprake was van 

stakingen in het OV. Van het OV-bureau is aan additionele indexering over de periode 2007-2009 een bedrag 

van € 2,6 miljoen exclusief wettelijke rente geëist. In december 2014 heeft de rechter de eis van FMN niet 

ontvankelijk verklaard. Door FMN is hiertegen in hoger beroep gegaan. 

 

Op 21 april 2016 hebben de decentrale OV-autoriteiten ingestemd met de “Afspraken opbrengstentoedeling 

VSS en VRS”. De eerste doorrekening van de gevolgen hiervan wijzen op een optredend nadeel vanaf 2020 van 

3,4 miljoen euro, jaarlijks aflopend tot € 0,5 miljoen in 2032. Mogelijk zal na een aanpassing van de berekening 

plaatsvinden die de uitkomsten minder ongunstig doen zijn voor het OV-bureau. 
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5.2 Paragraaf financiering 
 

Kader financieringsfunctie 

De financieringsfunctie is bedoeld om de middelen te verschaffen die voor het OV-bureau nodig zijn voor de 

uitvoering van de taken, genoemd in de Gemeenschappelijke Regeling. In het Treasurystatuut 2013 zijn de 

kaders voor de financieringsfunctie uiteengezet.  

 

Verplicht schatkistbankieren 

Vanaf 16 december 2013 is het schatkistbankieren verplicht geworden. Tijdelijk overtollige middelen dienen 

verplicht te worden aangehouden bij het Rijk. Er is een drempel voor het verplicht aanhouden van tijdelijk 

overtollige middelen van ruim 8 ton. Deze ruimte  wordt gebruikt om door middel van spaarrekeningen een 

hoger rendement te genereren, dan bij schatkistbankieren. 

 

Vermogensbeheerovereenkomst en schatkistbankieren 

De vermogensbeheerovereenkomst met de provincie Groningen bevat een mogelijkheid om kortlopend 

krediet op te nemen, indien de liquiditeitssituatie van het OV-bureau daartoe aanleiding geeft. De 

vermogensbeheerovereenkomst met de provincie Groningen geldt na de invoering van het schatkistbankieren 

nog steeds. Van het onderdeel betreffende het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen zal geen gebruik 

meer gemaakt worden.  

 

De mogelijkheid tot het opnemen van kortlopend krediet is blijven bestaan en is aangewend in 2015 voor de 

financiering van achterblijvende subsidieprojecten een de busstalling aan de Peizerweg in Groningen.  In juni 

2016 is dit krediet afgelost.  

 

Per eind september bedroeg het liquiditeitssaldo ruim € 1,4 miljoen positief. 
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6. Bijlage 
 

Lijst met belangrijkste besluiten 2015 algemeen bestuur en dagelijks bestuur  
 

Besluiten algemeen bestuur      

Datum  Onderwerp besluit 

1 april 2016 Jaarverslag en jaarrekening 

2015 

Het AB stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vast en 

zendt deze ter informatie aan de colleges van de GGD -

partners. 

Notitie risicomanagement 

en weerstandsvermogen 

Het AB stelt de notitie risicomanagement en 

weerstandsvermogen 2016-2019 vast.  

14 juli 2016 Begroting 2017 Het AB stelt de begroting 2017 van het OV-bureau 

Groningen Drenthe vast 

 

 

Besluiten dagelijks bestuur       

Datum  Onderwerp besluit 

18 februari 2016 Ontwerpjaarverslag en 

jaarrekening 2015 

Het DB stelt het ontwerpjaarverslag en jaarrekening 2015 

vast en stuurt deze ter vaststelling door naar het AB. 

Kaderbrief 2017 Het DB stemt in met de ontwerpkadernota Begroting 2016 

en zendt deze ter vaststelling door naar het AB. 

Verlengingspakket Qbuzz Het DB stemt in met het definitieve verlengingspakket voor 

de verlenging van de GD-concessie tot medio december 

2019. 

15 april 2016 Ontwerpbegroting 2017 Het DB stemt in met de ontwerpbegroting 2017 en geeft 

deze vrij voor zienswijze van Gemeenteraad en beide 

Provinciale Staten.  

Ontwerpdienstregeling 

2017 

Het DB stemt in met de ontwerpdienstregeling 2017 en 

geeft deze vrij voor de inspraak. 

Lange afstandsbussen Het DB verleent ontheffing voor het verrichten van 

openbaar vervoer zonder concessie aan Flixbus en  

Eurolines voor verschillende verbindingen vanaf  

Groningen naar steden buiten het concessiegebied. 

24 juni 2016 Viermaandsrapportage 

2016 

Het DB stemt in met de Viermaandsrapportage 2016 en 

legt deze in samenvattende vorm ter kennisname voor aan 

het AB. 

Ontwerpbegroting 2017 Het dagelijks bestuur stelt de ontwerpbegroting 2017 vast 
en biedt deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur 
aan. 

Dienstregeling 2017 Het DB keurt gehoord de reacties, de hoofdlijnen van de 

dienstregeling 2017 goed. 

Verlenging HOV-concessie Het degelijks bestuur stemt in met de verlenging van de 

HOV-concessie aan Arriva Touring van december 2017 tot 

en met december 2019. 
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