
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 21 december 2021   
Ons kenmerk 51/5.6/2021002350 
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 35 55 55  
Onderwerp: OV-bureau: aangepaste Begrotingen 2021 en 2022, Meerjarenraming 
2023-2026, Dienstregeling 2022 en vastgestelde tarieven 2022   
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de aangepaste Begrotingen 2021 en 2022 van het 
OV-bureau Groningen Drenthe, de Meerjarenraming 2023-2026, de verzachtende 
maatregelen met betrekking tot de Dienstregeling 2022 en de vastgestelde ta- 
rieven 2022. Op 6 juli 2021 hebben wij u eerder geïnformeerd over de Begroting 
2022. In deze brief (kenmerk 27/5.3/2021001264) stond aangegeven dat wij u in 
het najaar van 2021 nogmaals zouden informeren, omdat de begroting zou  
worden geactualiseerd naar de laatste (financiële) inzichten. Het Algemeen  
Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de begrotingswijzigingen 
op 6 december 2021 vastgesteld. 
 
Begrotingswijziging 2021 
De Begroting 2021 is vastgesteld in juli 2020. Door de coronacrisis werd een extra 
tekort geprognotiseerd van ca. € 7,7 miljoen. Dit heeft geleid tot een bijgestelde 
Begroting 2021 in december 2020. In de nu bijgestelde Begroting 2021 is door het 
verlengen van de Beschikbaarheid Vergoeding OV (BVOV) 2021 geen aanvullende 
bijdrage meer opgenomen voor de door de vervoerder gemaakte kosten en is de 
eerder nog noodzakelijk geachte aanvulling vanuit de bestemmingsreserve 
COVID-19 niet meer nodig. Dit alles heeft geleid tot een positief resultaat van 
€ 1,5 miljoen in de begroting dat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
COVID-19.  
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Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) 
BVOV is een financiële vergoeding van de Rijksoverheid om treinen, bussen, 
trams en metro’s tijdens de coronacrisis te kunnen laten blijven rijden. Door de 
pandemie maken veel minder reizigers gebruik van het openbaar vervoer terwijl 
op verzoek van de overheid wel vrijwel een volledige dienstregeling wordt ge- 
reden. Via de regeling kunnen ov-bedrijven tussen de 93 en 95 procent van hun 
kosten vergoed krijgen. De bijdrage wordt afgebouwd naarmate er meer rei- 
zigers terugkeren in het openbaar vervoer. 
 
Het Rijk heeft de BVOV toegezegd tot 1 september 2022. Wij zullen u blijven in-
formeren over de ontwikkelingen inzake een eventuele verlenging van deze ver-
goeding.  
 

 
De resultaten in de Begroting 2021 waren voor het Dagelijks Bestuur van het  
OV-bureau aanleiding om in 2022 de in de dienstregeling opgenomen bezui- 
niging van € 3 miljoen te verzachten (zie aanpassingen Dienstregeling 2022).  
 
Begrotingswijzigingen 2022 
In de vastgestelde Begroting 2022 is geen rekening gehouden met een BVOV 
2022; in de gewijzigde begroting wordt deze inmiddels toegezegde vergoeding 
wel geraamd voor de eerste acht maanden van 2022. In de gewijzigde begroting 
wordt ook uitgegaan van meer reizigers inkomsten (68% in plaats van 58% van 
het aantal reizigers in 2019). De noodzakelijk geachte aanvullende financiering 
van de provincies Drenthe en Groningen is daardoor geschrapt. 
 
Het maken van een adequate prognose in de begrotingen blijft in deze tijd erg 
lastig. Door de heersende en naar schatting vooralsnog aanhoudende corona-
pandemie, wordt het gewone leven sterk beïnvloed. De onzekerheid door corona 
maakt dat landelijk beperkende maatregelen kunnen blijven worden afge- 
kondigd. Dit heeft als gevolg dat er een grote mate van onzekerheid blijft ten 
aanzien van het OV-gebruik. 
 
Het initiële tekort in de Ontwerpbegroting 2022 van € 6,2 miljoen is door het  
laten vervallen van de bezuinigingstaakstelling in de dienstregeling en het be-
schikbaar komen van de BVOV (tot 1 september 2022) gereduceerd tot een tekort 
van € 3,9 miljoen. Dit tekort wordt voor € 2 miljoen gefinancierd uit de bestem-
mingsreserve COVID-19 en voor € 1,9 miljoen uit de Algemene reserve van het 
OV-bureau. 
 
Doorkijk 2023 en verder 
In de onderstaande tabel met een meerjarig financieel beeld wordt tot en met 
2026 een tekort verwacht van € 25.603.000,--. In de doorkijk wordt ervan uit- 
gegaan dat het aantal reizigers pas over vijf jaar terug is op het niveau van voor 
corona. Het berekende tekort zal afwijken van de werkelijkheid en moet meer 
gezien worden als signaal: ‘voorlopig zijn we er nog niet’.  
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Het tekort wordt in de doorkijk deels gedekt door onttrekkingen aan de reserves 
van het OV-bureau. Daarnaast zal het tekort gedekt worden door een nieuwe bij-
drage van het Rijk (in de vorm van een BVOV) en/of de partners. Ook kan er voor 
worden gekozen om een eventueel tekort (gedeeltelijk) op te vangen door te be-
zuinigen in de dienstregeling. 
 
In de onderstaande tabel is een verdeling uitgewerkt. De oplossing voor het te-
kort voor de jaren 2023 tot en met 2026 moet gezien worden als indicatief. 
 

 
 
* Stand Algemene reserve na besluit van het AB 6 december 2021 over opheffing bestemmings-

reserve duurzaamheid en toevoeging van deze middelen aan de Algemene reserve 
** Vanaf 2024 opnieuw te besluiten hoe de dekking van prijscompensatie van de waterstof- 

moleculen voor Drenthe en Groningen zal plaatsvinden 

 
Door het besluit van het Ministerie van OCW om de herijking van de SOV-kaart ver-
deling (studenten OV kaart) met een jaar uit te stellen schuift het genoemde risico 
ook een jaar op. 

 
Verzachtende maatregelen Dienstregeling 2022 
In onze brief van 6 juli 2021, kenmerk 27/5.3/2021001264, hebben wij u geïn- 
formeerd over de goedgekeurde Dienstregeling bus 2022. Het langzaamaan  
terugkeren van OV-reizigers leidt tot pieken in het vervoersaanbod. Dat is nog 
niet terug op het niveau van voor corona, maar toch ontstaan weer vervoers- 
pieken die gefaciliteerd moeten worden, omdat anders reizigers bij de halte  
achterblijven. Met name de terugkerende studenten en scholieren zorgen voor 
de noodzaak om meer te gaan rijden. Voorbeelden hiervan zijn de lijnen van  
Assen, Stadskanaal en Emmen naar Groningen. 
 
Daarnaast is er nu voor gekozen om, binnen het financiële perspectief 2022 van 
het OV-bureau, ook corona bezuinigingen op de stillere momenten en dunnere 
lijnen te herstellen voor 2022. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het herstellen van 
avond- en zondag-bediening of het weer opstarten van basislijnen en aanvul-
lende lijnen. 
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In de herijkte Begroting 2022 van het OV-bureau is rekening gehouden met het 
herstel van corona bezuinigingen in de dienstregeling. Deze verzachtende aan-
passingen van de dienstregeling gaan in per 9 mei 2022. Dit is de eerstvolgende 
mogelijkheid na de invoering van de nieuwe dienstregeling per 12 december 
2021, gezien de sterke verwevenheid van deze maatregelen met het totale  
dienstenpakket van de buschauffeurs. 
 
Tarieven busvervoer 2022 
Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft in de ver- 
gadering van 25 november 2021 de tarieven 2021 voor de busconcessie  
Groningen Drenthe vastgesteld. De vastgestelde tarieven wijken niet af van de 
voorgenomen tarieven 2022, waarover u per brief van 2 november 2021  
(kenmerk 44/5.3/2021001937) bent geïnformeerd. De nieuwe tarieven gaan in  
per 1 januari 2022. 
 
De pilot verlagen van de tarieven voor de Hubtaxi is weer met drie maanden  
verlengd tot 1 april 2022. Daarnaast heeft het OV-bureau Groningen Drenthe de 
opdracht gekregen om met een voorstel te komen om de gebruiksvoorwaarden 
en de tarieven van de Hubtaxi te vereenvoudigen. 
 
Overige ontwikkelingen 
 
Verwaarden Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE's) 
HBE's zijn verhandelbare rechten. Een HBE staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuw-
bare energie die is geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt. HBE’s worden ge-
creëerd bij het inboeken van hernieuwbare energie in het Register Energie voor 
Vervoer (REV). Door het gebruik van biobrandstoffen binnen de busconcessie 
Groningen Drenthe ontstaan HBE's. Bij de concessieverlening is in het Programma 
van Eisen bepaald dat de HBE's aan het OV-bureau toekomen en niet aan de ver-
voerder. 
 
In 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau besloten om gegene-
reerde middelen uit toekomstige verwaarding van HBE's in te zetten voor Zero 
Emissie-doelen conform de eisen die gesteld zijn om HBE’s te mogen verwaarden. 
De eerste bestemmingen van deze middelen zijn de aanschaf van - en de prijs-
compensatie van de waterstofmoleculen voor de jaren 2022 en 2023 ten behoeve 
van de dertig waterstofbussen in Drenthe en Groningen. De eerste middelen uit 
het verwaarden van de HBE’s zijn dit jaar gegenereerd. 
 
Toekomst van betalen in het OV 
Bij het voorstel voor de tarieven voor 2022 is aangegeven dat landelijk gewerkt 
wordt aan de opvolger van de OV-chipkaart. De huidige techniek van de OV-
chipkaart zal naar verwachting in 2024 verdwijnen. In 2022 zullen al pilots  
worden uitgerold met het betalen via de EMV-techniek in de bus (EMV =  
Europay, MasterCard en Visa; internationale standaard voor veiligere betalingen 
en geldopnames). Dit maakt niet alleen het betalen van het OV met bankpas, 
barcode en mobiele telefoon mogelijk, maar zal ook betekenen dat reizigers  
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geen geld meer op hun OV-chipkaart hoeven te zetten. Deze nieuwe betaalwijze 
in het openbaar vervoer is mede het resultaat van afspraken tussen overheid en 
vervoerders in het kader van de BVOV. 
Zodra hierover meer concrete informatie beschikbaar is, zullen wij u hierover in-
formeren. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
md/coll. 
 


