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Onderwerp: Herijking Meerjarenram ing en voorstel tarieven 201 I OV-bureau
Groningen Drenthe

Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voorgenomen aanpassing van de tarieven van het
OV-bureau Groningen Drenthe voor het jaar 2O19. De definitieve besluitvorming over
de hoogte van de tarieven 2019 door het Dagelijks Bestuur (DB) OV-bureau
Groningen Drenthe is gepland op 13 december 2018.

Daarnaast hebben wijin de brief van 17 juli2018, kenmerk 2915.612018001830, over
de Begroting 2019 van het OV-bureau Groningen Drenthe gemeld om na de afronding
van de aanbesteding van de busconcessie Groningen Drenthe te komen met een
herijkte meerjarenraming waarin de resultaten van deze aanbesteding zijn verwerkt.

Tarieven busvervoer Groningen Drenthe 2019
Het DB van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft in haar vergadering van
19 oktober 2018 de voorgenomen Tarieven 2019 voor de busconcessie Groningen
Drenthe besproken. ln de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) is geregeld dat con-
sumentenorganisaties een adviesrecht hebben over belangrijke voornemens in het

openbaar vervoer waaronder nieuwe tarieven. Deze organisaties worden jaarlijks
hierover om advies gevraagd. Uw Staten worden jaarlijks in december geïnformeerd
over de nieuwe vastgestelde tarieven.

Omdat het Rijk per I januar¡ 2019 het lage btw-tarief van 60/o gaat verhogen tot 9% en
het openbaar vervoer onder dit btw-tarief valt zal dit - bij het in één keer doorvoeren
van de btw-verhoging - leiden tot een extra boven op de Landelijke Tarieven
lndex(LTl)-verhoging van de tarieven tot 5,75%. Het DB van het OV-bureau heeft door
deze forse prijsstijging besloten om een drietal voorstellen over het doorvoeren van de
btw-verhoging ter advisering aan de Consumenten Platforms van de provincies
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Groningen en Drenthe voor te leggen. Deze adviezen worden betrokken bij de

definitieve vaststelling van de tarieven. De drie voorstellen zijn als volgt:
a. de btw-verhoging van 6% naar go/o in één keer in het tarief 2019 doorvoeren;
b. de btw-verhoging van 6% naar go/o in drie jaar (1o/o pêr jaar) door te voeren in

2019,2020 en 2021;
c. de btw-verhoging van 60/o naar 9o/o in twee jaar (1,5% per jaar) door te voeren in

2019 en2O2O.

Door de voorgenomen wijzigingen in de tarieven nu te sturen, zijn uw Staten in de ge-

legenheid om hierover nog een reactie te kunnen afgeven aan het Algemeen Bestuur.

Nadere toelichting
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau Groningen Drenthe is het
DB van het OV-bureau Groningen Drenthe bevoegd tot het vaststellen van tarieven
voor haar verschillende producten.

Ten behoeve van de totstandkoming van de tarieven en de borging van landelijk ge-

lijke ontwikkelingen is het convenant Landelijke Tarieven Kader (LTK) door concessie-
verlenende organen (in onze situatie het OV-bureau Groningen Drenthe) onder-
tekend. Dit heeft tot gevolg dat een aantal tarieven landelijk zijn vastgesteld.

Sinds 1 januari 2Ol2worden met de LTI de tarieven in het OV aangepast. ln beginsel
is de LTI alleen van toepassing op reisproducten en tarieven die zijn opgenomen in
het LTK. Decentrale OV-autoriteiten kunnen hun regionale tarieven baseren op deze
LTl. De LTI over 2018 bedraagl2,84o/o.

Het jaar 2019 is voor de regionale tarieven een bijzondere. Het Rijk heeft besloten om

het lage btw{arief van 60/o per 1 januari 2019 te verhogen tot g%. De tarieven voor het

openbaar vervoer vallen onder het lage btw{arief.

Door de sommatie van LTl-index en de verhoging van het lage btw{arief, bedraagt de
tarievenindex 5,75 o/o. Deze index is de grondslag van de Tarieven 2019 (bijlage bij

deze brief). Deze verhoging van de tarieven is aan de orde als de btw-verhoging in

één keer wordt doorgevoerd.

ln het DB van het OV-bureau Groningen Drenthe is afgesproken dat door de jaarlijkse

afronding van bedragen geen extra tariefstijging mag ontstaan. Hierdoor geldt de
stijging van 5,75o/o in de praktijk alleen voor het basistarief, het bedrag per km en de
sterabonnementen.

Naast deze producten heeft het OV-bureau Groningen Drenthe ook eurokaartjes.
Deze kaartjes zijn ten behoeve mensen die geen OV-chipkaart hebben of niet willen
gebruiken. Om het cash betalen op de bus te ontmoedigen zijn de eurokaartjes niet
goedkoper dan het tarief van de OV-chipkaart. Daarnaast moeten de prijzen

stapelbaar zijn. Vanwegde tariefontwikkeling van het reguliere OV{arief stijgen de
prijzen van de eurokaartjes respectiefelijk tot € 2,70, € 5,40 en € 10,80.
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Afsluitend
Wijverzoeken u uw eventuele opmerkingen op de voorgenomen tarieven OV-bureau
Groningen Drenthe 2019 in de geplande Statencommissie Omgevingsbeleid van
5 december 2018 mee te geven aan gedeputeerde Brink. Dit met het oog op de voor-
genomen vaststelling van de tarieven tijdens de vergadering van het DB van het
OV-bureau Groningen Drenthe op 13 december 2018.

Herijking meerjarenraming OV-bureau Groningen Drenthe
De Begroting 2019 is begin 2018 opgesteld op basis van de toenmalige financiële in-
zichten gerelateerd aan de lopende concessie. De Begroting 2019 is vastgesteld met
de toezegging u te informeren met het financieel perspectief op basis van de uitkomst
van de gunning concessie 2020 zodra deze gunning definitief werd.

Het financieel meerjarenperspectief in de Begroting 2019 toonde, op basis van de
lopende concessie, een sterk negatieve ontwikkeling in de financiële ruimte. \n2022
werd daarin een negatief resultaat verwacht van € 5,4 miljoen.
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De herijkte meerjarenraming is gecalculeerd op basis van de uitkomst van de ge-
gunde concessie 2020. Deze meerjarenraming laat een gezond financieel perspectief
zien voor de gehele looptijd van de nieuwe concessie. De prognose 2022 op basis
van de concessie 2020 toont een positief resultaat van € 1,2 miljoen.

Ter vergelijk is ook de 'oude' meerjarenraming uit de Begroting 2019 bijgevoegd
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Meerjarenram¡ng BEGROTING 2019 (bedragen in euro's' 1000)
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Overzicht oude meerjarenroming uit de Begroting 2019

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage:Ta busvervoer Groningen Drenthe 2019
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Tarieven busvervoer Groningen Drenthe
LTK = tarief is onderdeel van het Landelijk Tarief Kader 9%

LTI = tarief volgt de landelijke tarief index btw

Kaarttype Kaartsoort jan-18

VOORSTEL

Algemeen Kinderen t/m 3 jaar onder begeleiding volwassene gratis gratis

Per volwassene maximaal drie kinderen 4 t/m 11 jaar gratis gratis

Buurtbussen Ritkaart 2,00€      2,00€       

Maandkaart 40,00€    40,00€     

Eurokaartjes reizen binnen 2 zones of stad (1 uur) 2,50€      2,70€       

reizen 3 t/m 5 zones (1,5 uur) 5,00€      5,40€       

reizen t/m 8 zones (2 uur) 7,50€      8,10€       

reizen vanaf 9 zones (2,5 uur) 10,00€    10,80€     

rit Nachtbus stad Groningen en Haren 5,00€      5,40€       

rit Nachtbus regio Groningen 7,50€      8,10€       

Groningen Drenthe Dagkaart 15,00€    16,20€     

Groningen Drenthe Dal-Dagkaart 10,00€    10,80€     

Evenementenkaartje Retour Station Assen - TT Circuit 5,00€      5,00€       

OV-chipkaart GD LTK Basistarief 0,90€      0,96€       

LTI Bedrag per kilometer GD 0,157€    0,166€     

LTK Leeftijdskorting 4 t/m 11 jarigen en personen 65 jaar en ouder 34% 34%

Maximum tarief OV-chip per rit overdag 7,50€      8,10€       

LTK Altijd Korting regulier maand (20 % korting), jaar *10 17,50€    19,00€     

LTK Altijd Korting scholier maand (40 % korting), jaar *10 17,50€    19,00€     

LTK Altijd Korting maand (20 % korting) i.c.m. NS product, jaar *12 11,00€    11,50€     

Dalkortiong Noord Nederland

(40% korting voor ritten die buiten de spits starten 25,00€    25,00€     

OV-jaarkaart LTK OV vrij 658,80€  704,40€    

P+R buskaart Groningen Twee maal 1 uur 5 personen stad Groningen 6,00€      6,00€       

Maandabonnement (per persoon per traject), jaar *10 48,00€    50,00€     

Sterabonnementen vol LTI maandabonnement 1-ster 48,95€      51,75€     

LTI maandabonnement 2-ster 80,20€      84,80€     

LTI maandabonnement 3-ster 119,20€   126,05€    

LTI maandabonnement 4-ster 158,70€   167,80€    

LTI maandabonnement 5-ster 197,55€   208,90€    

LTI maandabonnement 6-ster 236,85€   250,45€    

LTK maandabonnement N(et) 280,80€   296,95€    

Jaarabonnementen 10 maal de prijs van een maandabonnement

Sterabonnementen reductie LTI maandabonnement 1-ster 32,30€      34,15€     

LTI maandabonnement 2-ster 53,00€      56,05€     

LTI maandabonnement 3-ster 78,70€      83,20€     

LTI maandabonnement 4-ster 104,70€   110,70€    

LTI maandabonnement 5-ster 130,35€   137,85€    

LTI maandabonnement 6-ster 156,35€   165,30€    

LTK maandabonnement N(et) 185,30€   196,00€    

Jaarabonnementen 10 maal de prijs van een maandabonnement

Abonnementen reductie zijn te koop voor personen van 4 t/m 18 jaar of van 65 jaar en ouder. 


