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Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voorgenomen aanpassing van de tarieven voor
de bus in Groningen en Drenthe voor het jaar 2022.

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft in de ver-
gadering van 14 oktober 2021 ingestemd met de voorgestelde tarieven 2022
voor de bus in Drenthe en Groningen. De tarieven worden vastgesteld op
25 november 2021 door het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen
Drenthe. De hoogte van de tarieven worden deels landelijk bepaald en voor het
andere deel is het OV-bureau bevoegd om deze tarieven vast te stellen. Het voor-
nemen is om:
1. de landelijke en regionale tarieven te indexeren met de landelijke tarieven

index (LTl);

2. voltarief Jaarabonnement af te schaffen en voltarief maandabonnementen
met 20% te verlagen;

3. de P+R-abonnementen met 20% te verlagen.

De voorstellen zijn in lijn met de vastgestelde begroting OV-bureau 2022. Wij
kunnen daarom instemmen met de voorstellen. Hieronder lichten wij de boven-
staande voornemens toe.

Landelijke tarieven index
Sinds 1 januari 2012 worden met de LTI een aantal tarieven landelijk vastgesteld.
Deze LTI bepaalt dus de indicering van deze landelijke tarieven. De LTI voor 2022
bedraagt 2,'l2o/o.

Decentrale OV-autoriteiten kunnen hun regionale tarieven baseren op deze LTl.

Voor de regionale tarieven is het voorstel om deze ook te verhogen met de LTl.
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Afschaffen jaarabonnement verlagen maand- en P+R-abonnement
Omdat veel ov-reizigers na corona niet meer vijf dagen per week reizen, wordt
het voltarief jaarabonnement minder gekocht. Veel reizigers zijn overgestapt op
het maandabonnement. Om het prijsvoordeel van de jaarabonnementhouders te
compenseren is voorgesteld de prijs van de maandvariant met 20% te verlagen.

Dit voorstel speelt ook in op de transitie naar nieuwe betaalwijzen in het open-
baar vervoer. ln de aanloop naar de vervanging van de OV-chipkaart (gepland

1 januari 2024) wordt betalen met bijvoorbeeld je bankpas of creditkaart getest.

Door daarbij achteraf te betalen voor een reis, kunnen nieuwe voordeelpro-
ducten worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld:
. oplopende korting bij frequenter gebruik
. een maximum reisbedrag per dag, week of maand
. een spaarpuntensysteem afhankelijk van reisgedrag

Door het gewijzigde reisgedrag wordt ook voorgesteld om het P+R-abonnement
met 20% te verlagen van € 50,-- naar €40,-- per maand. De verlaagde prijs is

tevens een stimulans om met het openbaar vervoer te reizen tijdens de werk-
zaamheden rond de Zuidelijke Ring Groningen.

Een overzicht met alle wijzigingen is beschikbaar op website van het OV-bureau
Groningen Drenthe, www.ovbureau.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Tarieven busvervoer Groningen Drenthe 2022

md/coll.



Voorgestelde tarieven 2022 busvervoer Groningen 
Drenthe 

LTK = tarief is onderdeel van het Landelijk Tarief Kader 

Kaarttype 
 

Kaartsoort 2021 2022 

Algemeen 
 

Kinderen t/m 3 jaar onder begeleiding volwassene Gratis Gratis 
  

Per volwassene maximaal drie kinderen 4 tot en met 11 jaar Gratis Gratis 
     
Buskaartje 

 
Reizen binnen 2 zones of stad (1 uur) € 2,79  € 2,84  

  
Reizen 3 tot en met 5 zones (1,5 uur) € 5,57  € 5,69  

  
Reizen tot en met 8 zones (2 uur) € 8,36  € 8,53  

  
Reizen vanaf 9 zones (2,5 uur) € 11,14  € 11,38  

  
Groningen Drenthe Dagkaart € 16,50  € 16,75  

  
Groningen Drenthe Dal-Dagkaart € 11,00  € 11,25  

Hubtaxi 
 

Deur tot deur opstaptarief (5x reguliere ovc tarief) € 4,95  € 5,050  
  

Deur tot deur kilometertarief (5x reguliere ovc tarief) € 0,86  € 0,875  
  

Deur tot hub opstaptarief indien geen aansluiting op OV 
(2,5x regulier ovc tarief) 

€ 2,48  € 2,525  

  
Deur tot hub kilometertarief indien geen aansluiting op OV 
(2,5x regulier ovc tarief) 

€ 0,43  € 0,437  

  
Deur tot hub opstaptarief (1,5 reguliere ovc tarief) € 1,49  € 1,515  

  
Deur tot hub kilometertarief (1,5 reguliere ovc tarief) € 0,257  € 0,262  

  
Deur tot hub opstaptarief (reguliere ovc tarief) actietarief *) € 0,99  € 1,010  

  
Deur tot hub kilometertarief (reguliere ovc tarief) actie- 
tarief *) 

€ 0,171  € 0,175  

  
*) Het actietarief geldt voor eerste drie maanden en kan drie keer verlengd 
worden; voorwaarden blijven van toepassing 

  

OV-chipkaart GD LTK Basistarief € 0,99  € 1,01  
  

Bedrag per kilometer GD € 0,171  € 0,175  
 

LTK Basisbedrag met 40% korting € 0,594  € 0,610  
  

Bedrag per kilometer GD met 40% korting DVNN € 0,103  € 0,105  
 

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

€ 0,65  € 0,67  

  
Maximum tarief OV-chip per rit overdag € 8,36  € 8,53  

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

 
LTK Altijd Korting scholier maand (40 % korting), jaar *10 € 19,50  € 20,00  

 
LTK Altijd Korting maand (20 % korting) i.c.m. NS product, jaar 

*12 
€ 12,00  € 12,00  

  
Dalkorting Noord Nederland 
(40% korting voor ritten die buiten de spits starten) 

€ 25,00  € 25,00  

OV-jaarkaart LTK OV vrij  € 726,60  € 742,20  

P+R dagkaart 
Groningen 

 
Tweemaal 1 uur 5 personen Groningen Stad en P+R Leek € 6,00  € 6,00  

P+R maandkaart 
Groningen 

 
Maandabonnement P+R Groningen Stad, (jaarabo *10) € 50,00  € 40,00  

Sterabonne-
menten vol 

 
Maandabonnement 1-ster € 53,40  € 42,70  

  
Maandabonnement 2-ster € 87,50  € 70,00  

  
Maandabonnement 3-ster € 130,05  € 104,05  

  
Maandabonnement 4-ster € 173,10  € 138,50  

  
Maandabonnement 5-ster € 215,55  € 172,45  



  
Maandabonnement 6-ster € 258,40  € 206,70  

 
LTK Maandabonnement N(et) € 306,35  € 312,80  

Sterabonne- 
menten reductie 

 
Maandabonnement 1-ster € 35,25  € 36,00  

  
Maandabonnement 2-ster € 57,80  € 59,05  

  
Maandabonnement 3-ster € 85,85  € 87,65  

  
Maandabonnement 4-ster € 114,20  € 116,60  

  
Maandabonnement 5-ster € 142,20  € 145,20  

  
Maandabonnement 6-ster € 170,55  € 174,15  

 
LTK Maandabonnement N(et) € 202,20  € 206,45  

  
Jaarabonnementen 10 maal de prijs van een maandabonnement 

  

  
Abonnementen reductie zijn voor personen van 4 tot en met 18 jaar of van 
65 jaar en ouder.  

  

     

  
Jaarabonnementen met 5% korting 1 ster € 334,90  € 342,00  

  
Jaarabonnementen met 5% korting 2 ster € 549,10  € 561,00  

  
Jaarabonnementen met 5% korting 3 ster € 815,60  € 832,70  

  
Jaarabonnementen met 5% korting 4 ster € 1.084,90  € 1.107,70  

  
Jaarabonnementen met 5% korting 5 ster € 1.350,90  € 1.379,40  

  
Jaarabonnementen met 5% korting 6 ster € 1.620,20  € 1.654,40  

 


