
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 april 2022 
Ons kenmerk 15/5.4/2022000556 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55  
Onderwerp: OV-bureau Groningen Drenthe, Kaderbrief Begroting 2023 en  
Jaarstukken 2021  
Status: Verzoek om zienswijze 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij verzoeken wij u ons uw eventuele zienswijze kenbaar te maken met be-
trekking tot de Kaderbrief Begroting 2023 van het OV-bureau Groningen  
Drenthe (vanaf nu: OV-bureau). Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te 
dienen. Met de toezending van de Kaderbrief stellen wij u – conform de Wet  
Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) – in de gelegenheid inbreng te geven op 
de voorgestelde kaders voor de Begroting 2023 van het OV-bureau.  
Ook sturen wij u hierbij de Jaarstukken 2021 toe. 
 
Samenvatting Kaderbrief Begroting 2023 OV-bureau 
U ontvangt eerst de Kaderbrief Begroting 2023 en daarna de Ontwerpbegroting 
2023. Dit heeft te maken met de Wgr, die voorschrijft dat vóór 15 april van het 
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële 
en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan uw Staten worden 
toegezonden. Er is een tweetal punten met een substantiële financiële impact op 
de Ontwerpbegroting 2023 waarover de besluitvorming nog niet gereed is. Dit 
zijn de volgende: 
1. de huidige Beschikbaarheid Vergoeding OV (BVOV) 2022 loopt tot september 

2022. Momenteel is nog geen besluit genomen of de BVOV verlengd zal  
worden van acht naar twaalf maanden. Het wel of niet verlengen met vier 
maanden leidt meerjarig tot een substantieel financieel verschil; 
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2. landelijk is er overleg over een financiële compensatieregeling voor 2023 en 
daarna, die mogelijk al start per september 2022 en maximaal voor twee jaar 
geldt (september 2022-september 2024). Ook hiervoor geldt dat dit een grote 
financiële invloed heeft op het begrote tekort voor 2023. 

 
Ook de stijgende brandstofprijzen zijn een aandachtspunt. Het OV-bureau streeft 
er naar de uitkomst(en) van deze punten te verwerken in Ontwerpbegroting 
2023. Wij hopen dat medio april hierover meer duidelijk zal zijn.  
 
Ondanks dat alle coronamaatregelen eind maart zijn beëindigd, zal 2022 een  
financieel moeilijk voorspelbaar jaar worden, mede veroorzaakt door de oorlog 
tussen Rusland-Oekraïne. Het opstellen van een adequate Begroting 2023 is  
daardoor een grote uitdaging.  
Om 2023 op basis van een zo reëel mogelijk financieel beeld aan te vangen, ver-
wachten wij dat het OV-bureau de Begroting 2023 eind november 2022 moet 
aanpassen aan de inzichten van dat moment. 
 
Financiële hoofdlijnen 
Het OV-bureau verwacht, door de huidige onduidelijkheid over de Beschikbaar-
heidsvergoeding OV en minder reizigersinkomsten, voor 2022 een tekort van 
€ 3.900.000,--. Dit tekort kan worden gedekt uit de COVID-19-reserve en de Alge-
mene reserve (stand per 31 december 2021: € 10.268.000,--). Voor 2023 wordt een 
tekort van € 6.800.000,-- verwacht. Ook voor de jaren 2024-2026 wordt een tekort 
verwacht. 
 
Jaarverslag en Jaarrekening 2021 
Vanwege de impact van corona op (het gebruik van) het openbaar vervoer was 
2021, net als 2020, een bijzonder jaar. De verschillende maatregelen waren van 
grote invloed op de reizigersaantallen. Hieronder treft u een overzicht aan van 
het gebruik van het busvervoer in Groningen en Drenthe.  

 
Grafische weergave aantallen reizigers in de concessie Groningen Drenthe 
 
Corona heeft een enorme impact gehad op de reizigersaantallen in de bus ten 
opzichte van 2019 en de eerste elf weken van 2020. Landelijk zijn door het  
Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) herstelscenario’s voor de terugkeer van reizigers 
naar het openbaarvervoer opgesteld, voor de komende jaren.  
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De GD-concessie lijkt op dit moment scenario 2 te volgen, wat tot gevolg kan 
hebben dat het aantal reizigers in 2025 weer op het niveau van 2019 zou zijn. 
Echter, voor de (ontwerp)begroting van het OV-bureau is het uitgangspunt nog 
scenario 3 met 100% herstel in 2026. 

 
Grafische weergave groeiscenario’s reizigerskilometer door Kennis Instituut Mobiliteit in-
clusief resultaat concessie Groningen Drenthe 
 
Exploitatiesaldo en reserves 
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 56.000.--. In de (gewij-
zigde) begroting voor 2021 was een € 0,-- resultaat verwacht. Dit resultaat wordt 
onttrokken aan de Algemene reserve. 
 
De Begroting 2021 is, op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van 
6 december 2021, gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen betroffen de bij- 
stelling naar een bruto verantwoording van de kosten GD-concessie, de ver-
wachte BVOV-raming en een toevoeging aan de bestemmingsreserve COVID-19. 
De toevoeging aan deze bestemmingsreserve kwam tot stand door in 2021 lager 
uitvallende kosten, te weten: lagere frictiekosten en diverse lagere kosten door 
het niet doorgaan van ontwikkeltrajecten en promotieactiviteiten. De COVID-19-
reserve zal worden ingezet om de nadelige effecten van de coronacrisis in 2022 
en 2023 op te vangen. 
 
Het weerstandsvermogen komt eind 2021 uit op € 12.238.000,-- (exclusief be-
stemmingsreserves). Dit is een verhoging met € 2.500.000,-- door toevoeging van 
de Bestemmingsreserve Duurzaamheid die is opgeheven conform het besluit van 
het AB van 6 december 2021.  
Het voorstel aan het AB is om het negatieve resultaat over 2021 ten laste te  
brengen van de Algemene reserve.  
 
Vervolg 
Wij zullen uw eventuele inbreng op de Kaderbrief en op de u nog toe te zenden 
Ontwerpbegroting 2023 betrekken in het bestuur van het OV-bureau bij de vast-
stelling van de Begroting 2023. De Ontwerpbegroting 2023 verwachten wij u 
vóór 1 mei 2021 toe te zenden.  
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Het OV-bureau is gevraagd om u eind mei 2022, tijdens een digitale informatie-
sessie, te informeren over de actuele ontwikkelingen rond de financiering van 
het OV. 
 
Het AB van het OV-bureau stelt de Begroting 2023 voor 31 juli 2022 vast. 
Eventuele zienswijzen worden door de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) mon-
deling of schriftelijk ingebracht in de vergadering van het DB eind juni 2022. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 
1. Kaderbrief Begroting 2023 OV-bureau Groningen Drenthe 
2. Jaarverslag en Jaarrekening 2021 OV-bureau Groningen Drenthe 
md/coll. 



  

 
 

Kaderbrief 2023 OV-bureau Groningen Drenthe 
 
Het jaar 2023 is een jaar van reizigersherstel en reizigers terugwinnen. We willen in het belang van de 
reiziger het huidige voorzieningenniveau (2022) handhaven in 2023 en de tarieven voor de reiziger niet 
extra laten stijgen. Tegelijkertijd weten we dat dit een kostenniveau met zich meebrengt dat we niet 
volledig kunnen dekken vanuit de reguliere (provinciale) overheidsbijdrage en de nog achterblijvende 
reizigersinkomsten zoals die nu geprognotiseerd worden. Gesprekken met het Rijk over een extra 
financiële bijdrage voor 2023 (en verder) hebben nog niet tot resultaat geleid. Daarom ontvangt u nu 
een kaderbrief 2023 en niet de ontwerpbegroting 2023.  
 
In deze kaderbrief 2023 schetsen we de financiële implicaties van de onzekerheden waarmee we nu 
geconfronteerd worden. Er is een tweetal punten met een substantiële financiële impact op de 
ontwerpbegroting 2023, waarover de besluitvorming op dit moment nog niet gereed is: 

1. De huidige beschikbaarheidsregeling 2022 (BVOV) loopt tot september 2022. Momenteel is er 
nog geen besluit genomen over de vraag of deze regeling 2022 wordt verlengd tot het einde 
van het jaar. Het verschil van deze vier maanden leidt meerjarig tot een substantieel financieel 
verschil.  

2. Ook is er landelijk overleg over een financiële compensatieregeling voor 2023 en verder, die 
mogelijk al start per september 2022 en maximaal geldt voor twee jaar (sep 2022 - sep 2024). 
Ook hiervoor geldt dat dit invloed heeft op het begrote tekort voor 2023.  

 
Hiernaast zijn de stijgende brandstofprijzen een aandachtspunt. We streven er naar de uitkomst(en) van 
deze punten te verwerken in de in te dienen ontwerpbegroting 2023. Het Dagelijks Bestuur zal 
vervolgens nog vóór 1 mei aanstaande de ontwerpbegroting ter zienswijze toezenden aan de Provinciale 
Staten van Groningen en Drenthe en de Gemeenteraad van Groningen.  
 
Hoofdlijn financieel beleid 2023 
Het opstellen van een goede begroting is een uitdaging gegeven de genoemde onzekerheden. Deze 
kaderbrief geeft een globale opzet van de begroting 2023 die u kunt verwachten op basis van wat we nu 
weten. Dit geeft het volgende beeld: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lasten
Realisatie 
2021

Primaire 
begroting 

2022 

Begroting 
2022 na  

wijzigingen

Begroting 
2023

Raming 2024 Raming 
2025

Raming 
2026

Totaal lasten       128.987         119.385           127.719            129.876          134.112       138.308        142.880 

Baten
Realisatie 
2021

Primaire 
begroting 

2022 

Begroting 
2022 na  

wijzigingen

Begroting 
2023

Raming 2024 Raming 
2025

Raming 
2026

Baten       132.618         112.363           122.516            121.792          126.760       131.885        137.621 
Aanvulling financiering 
partners/overige maatregelen                    -             6.233                         -                3.254               4.226           3.755            2.980 
Totaal baten       132.618         118.596           122.516            125.046          130.986       135.640        140.601 

Saldo

Realisatie 
2021

Primaire 
begroting 

2022

Begroting 
2022 na  

wijzigingen

Begroting 
2023

Raming 2024 Raming 
2025

Raming 
2026

Resultaat voor mutaties reserves           3.632               -789              -5.203               -4.830             -3.126          -2.668           -2.279 
Onttrekking aan bestemmingsreserves                 213                   789                   3.289                   3.203                  1.013                 789                   789 
Onttrekking aan algemene reserve                      -                1.914                1.627               2.113           1.878            1.490 
Toevoeging BR COVID 19 +BR ZET          -3.901 
Resultaat na mutaties reserves -56 0 0 0 0 0 0



  

 
 

Financieel tekort meerjaren beeld 

 
 
Voor het huidige jaar (2022) verwachten we momenteel een tekort van € 3,9 mln. Dit tekort kunnen we 
vooralsnog dekken uit onze eigen reserves: de COVID-19 reserve en de algemene reserve. Voor 2023 
verwachten we nu een tekort van € 6,8 mln. Voor 2024 t/m 2026 blijft een aanvullende financiering 
noodzakelijk, ervan uitgaande dat er weer gereden wordt conform de reguliere dienstregeling. 
 
Om het begrotingstekort op te lossen zien we drie mogelijkheden. We gaan er hierbij vanuit dat het 
verhogen van het reizigerstarief geen optie is, ook vanwege het juist terug willen winnen van 
reizigers. De drie mogelijkheden zijn: 

1. Eenmalig extra middelen:  
a. Een financiële regeling vanaf september 2022 vanuit het Rijk (verlenging BVOV); 
b. Het weerstandsvermogen van het OV-bureau. Het lijkt ons echter onverstandig dit 

direct helemaal in te zetten gegeven de uitdaging in de komende jaren; 
c. Aanvullende financiering vanuit de provincies Drenthe en Groningen. 

2. Toch bezuinigen op de dienstregeling. Net als in 2021 kan het OV-aanbod op plekken waar het 
geen of weinig pijn doet worden beperkt, kan de frequentie op dikke lijnen nog iets 
verminderen (maar boven het in de omgevingsvisie gegarandeerde minimum) en kunnen we 
parallelle lijnen waarvoor een alternatieve verbinding is (tijdelijk) niet laten rijden. Dit is 
hooguit een beperkte oplossing. 

3. Uitgaan van een meer optimistische opbrengsttoename. De grote onzekerheid is de snelheid 
waarmee de reizigersopbrengsten weer teruggroeien. Op dit moment ramen we realistisch-
conservatief. Het risico van het niet halen van meer optimistische opbrengsten kan eventueel 
gedekt worden uit het weerstandsvermogen van het OV-bureau.  

 
We verwachten weliswaar dat er een financiële regeling vanuit het Rijk komt vanaf september 2022 
maar kunnen daar voor de begroting nog niet vanuit gaan. Bovendien is lastig aan te geven in welke 
mate dit het tekort zal dekken. De verwachting is dat naast een financiële regeling vanuit het Rijk, het 
OV-bureau haar financiële reserves zal moeten aanspreken. Onderstaand is een overzicht opgenomen 
die de ontwikkeling van het weerstandsvermogen aangeeft.  
 

 
 
In de tabel is zichtbaar dat het OV-bureau eind 2025 de minimumgrens van het weerstandsvermogen 
van € 4,75 mln heeft bereikt. Nb. het weerstandsvermogen is het deel van het vermogen wat vrij 
besteedbaar is. De middelen in de bestemmingsreserves zijn reeds bestemd en worden daarom niet 
meegenomen in de stand van het weerstandsvermogen. In de ontwerpbegroting 2023 zullen de 
reserves nader worden uitgewerkt.   
 
  

Saldo (*  € 1.000)

Realisatie 
2021

Primaire 
begroting 

2022

Begroting 
2022 na  

wijzigingen

Begroting 
2023

Raming 2024 Raming 
2025

Raming 
2026

Totaal

Aanvulling financiering 
partners/overige maatregelen                         -                3.254               4.226           3.755            2.980       14.215 
Deel tekort gedekt via BR COVID 19                2.000                1.914         3.914 
Deel tekort gedekt via  Algemene 
reserve                1.914                1.627               2.113           1.878            1.490         9.022 

totaal tekort -56 0 3.914 6.795 6.339 5.633 4.470 27.151

Bedragen * € 1.000 Begroting 2022 
na wijzigingen

Begroting 
2023

Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026

Stand algemene reserve per 1-1              12.182        10.268            8.641             6.528             4.650 
Onttrekking algemene reserve              -1.914         -1.627           -2.113            -1.878            -1.490 
Stand algemene reserve per 31-12              10.268          8.641            6.528             4.650             3.160 



  

 
 

Algemene beleidsinhoud (tot slot) 
Als richting voor het te voeren meerjarenbeleid houdt het OV-bureau, gelijk aan de begroting 2022, vast 
aan haar beleid dat is geënt op een drietal ambitielijnen, te weten:  
 

• Toekomstvaste bereikbaarheid van en naar de steden door goede en snelle verbindingen mede 
door een systeemsprong; 

• De ontsluiting van (nieuwe) wijken en het landelijk gebied, door het dagdekkend en frequent 
verbinden van knooppunten (hubs) en daar de verbinding te leggen met kleinschaliger vormen 
van vervoer (andere modaliteiten; zoals hubtaxi, fiets ed); 

• Verdere verduurzaming van het openbaar busvervoer. 
 
De focus van het OV-bureau zal daartoe voor 2023 beleidsmatig voornamelijk liggen op:  

• Groei van reizigersaantallen en reizigerskilometers met name het terugwinnen van 
oude/bestaande reizigers en het aantrekken van nieuwe reizigers; 

• Het in stand houden en verder optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk (bereikbaar houden 
landelijk gebied); 

• Vormgeven aan versnelling van de verduurzaming (t.a.v. energiegebruik en aandrijving van de 
bussen). 

 
Financieel zal de uitdaging voornamelijk liggen in:  

• Het financieel gezond houden van de exploitatie van de GD-concessie. 
 
In de ontwerpbegroting 2023 worden deze ambitielijnen nader uitgewerkt en toegedeeld aan 
doelstellingen en beleidsindicatoren.  
































































































































































































