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Onderwerp: OV-bureau boven de wet? - Een staat in een staat?

Geachte heer Takkenberg,

Hartelijk dank voor uw brief van 15 januari 2018. inzake het busvervoer in Groningen
en Drenthe. De beantwoording van de vragen/zorgpunten in uw brief aan de Staten-
leden van de provincies Groningen en Drenthe en de raadsleden van de gemeente

Groningen is afgestemd met onze partners binnen de gemeenschappelijke regeling
van het OV-bureau Groningen Drenthe. Hieronder gaan wij in op de door u genoemde
zorgpunten.

Het OV-bureau Groningen Drenthe staat boven de wet;rs een staat binnen de staat

Wij delen uw mening niet. Het OV-bureau Groningen Drenthe opereert binnen
de vastgestelde kaders van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) en de
beleidskaders van de provinciale omgevingsvisies en de gemeentelijke
Verkeers- en Vervoerplannen. Recent onderzoek door de Noordelijke Reken-
kamer bevestigt dit beeld. De concept Nota van Uitgangspunten voor de afge-
ronde aanbesteding Publiek Vervoer en de lopende aanbesteding'busvervoer
Groningen Drenthe'zijn besproken in - en akkoord bevonden door beide
Provinciale Staten en de raad van de gemeente Groningen.

Het OV-bureau Groningen Drenthe plaatst het kleinschalig QV en het vraagafhankelijk
OV buiten het openbaar ve¡voer, zoals bedoeld in de Wet Personenvervoer 2000

Met de keuze voor één aanbesteding van het reguliere openbaar vervoer voor
de periode eind 2019 tot eind 2029 en het onderbrengen van de uitvoering
van het vraagafhankelijke vervoer binnen de zogenoemde contracten Publiek
Vervoer denken wij onder andere voor de reiziger de beste keuze te hebben
gemaakt. De Wp2000 geeft het OV-bureau Groningen Drenthe als OV-
autoriteiten ook deze bevoegdheid. Zo bepaalt de Wp2000 dat het OV-bureau
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als vervoersautoriteit contracten voor vraagafhankelijke vormen van vervoer
mag afsluiten.

Het vraagafhankelijke vervoer is ondergebracht binnen de zogenoemde con-
tracten Publiek Vervoer. Publiek Vervoer omvat het vraagafhankelijk contract-
vervoer (in opdracht van het OV-bureau Groningen Drenthe) en de facilitering
van lokale collectief vervoerprojecten. Dit kan binnen de wettelijke mogelijk-
heden van de Wp2000. Deze contracten gaan begin april 2018 van start

Door het beleid van het OV-bureau Groningen Drenthe ontstaan van'witte informatie
vlekken'. De meegefinancierde vervoerexperimenten worden niet meegenomen in de
I ande I ijke re isinform atie we bsite 929 2.

Wij delen uw zorg en mening dat vraagafhankelijke vervoersvormen en lokale
collectieve projecten als de Stadsbussen van Meppel onderdeel moeten
vormen van de reisinformatie van de website 9292. Dit verzoek hebben wij,
nog zonder succes, neergelegd bij de gezamenlijke OV-bedrijven in

Nederland die eigenaar zijn van de website 9292.

Daarnaast pleiten wijvoor betere betaalmogelijkheden voor de zogeheten
ketenreiziger. Beide onderwerpen staan op de landelijke agenda van het
zogeheten Nationaal OV-beraad (NOVB). ln praktijk is het verder'ontzorgen
van de reiziger'echter een complexe opgave, die niet in één keer maar stap
voor stap tot stand komt.

De nadruk op efficiëntie en bezuiniging werkt nadelig op de invloed van zowel de
burgers al s d e verantwoord elijke volksvertege nwoord igers.

U verwijst naar een recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor
raadsleden, men is ontevreden over beïnvloedingsmogelijkheden van Ge-
meenschappelijke Regelingen. De controle op de Gemeenschappelijke
Regelingen heeft onze aandacht. Daarom zijn wij ook tevreden met de uit-
komsten van recent onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer waaruit blijkt
dat de informatiestroom van het OV-bureau Groningen Drenthe naar de
Statenleden en gemeenteraad goed is georganiseerd.

Wij staan achter de reden dat het OV-bureau Groningen Drenthe streeft naar
een hoge efficiency van het openbaar vervoer. Geprobeerd wordt met een
vast budget zoveel mogelijk openbaar vervoer in Groningen en Drenthe aan te
bieden.

Uw verzoek voor een persoonlijke toelichting in ons college.

Uw brief is voor ons helder en wij achten een nadere persoonlijke toelichting
daarop dan ook niet noodzakelijk.

Wijvertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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