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Aan: Leden Provinciale Staten Groningen en Drenthe en Gemeenteraad Groningen 

Datum: 31 mei 2022 

Betreft: 

Van:  

Informatiebijeenkomst over Ontwerpbegroting 2023 OV-bureau  

Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen-Drenthe 

 

 

 

Aanleiding voor deze Informatiebijeenkomst 

In de kaderbrief van 29 maart jongstleden bent u geïnformeerd over het dreigende tekort dat ontstaat in de 

begroting 2023 van het OV-bureau Groningen-Drenthe nu het Rijk heeft aangegeven voor 2023 geen 

beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) beschikbaar te stellen. Het geraamde tekort op basis van de huidige 

(weer recentere) gegevens bedraagt nu € 8,4 miljoen voor 2023, optellend tot € 32,7 mln meerjarig. Het 

Dagelijks Bestuur hecht eraan, alvorens de ontwerpbegroting 2023 ter vaststelling naar het Algemeen Bestuur 

(vergadering van 30 juni 2022) te sturen, u in deze bijeenkomst te informeren over het ontstaan van het 

tekort en de mogelijke, maar voor de reiziger soms pijnlijke maatregelen die genomen moeten worden om 

het gat te dichten. Hoewel de begroting voor 2023 in de informatiebijeenkomst centraal staat, wordt ook het 

meerjarig perspectief getoond. 

De informatiebijeenkomst op 31 mei begint met een korte toelichting op het tekort en het meerjarig 

perspectief, alsmede een bespreking van de ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om het tekort op te 

lossen. Bij een aantal van deze knoppen bent u als Staten en Raad aan zet. Daarna is er na bespreking van de 

knoppen volop ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van de maatregelen. Vervolgens vindt de 

bespreking van de te maken keuzes binnenkort plaats in uw commissievergadering, waarna het Dagelijks 

Bestuur de ontwerpbegroting 2023 op 24 juni aanstaande vaststelt. Opmerkingen van uw Staten/Raad die wij 

voor deze bespreking in het Dagelijks Bestuur ontvangen, worden daarbij betrokken. Ook worden dan de 

voorstellen voor de dienstregeling 2023 (langs de lijnen zoals u die de 31e mei meegeeft) vrijgegeven voor 

inspraak, waarmee u in formele zin ook nog de mogelijkheid heeft om een zienswijze mee te geven op de 

dienstregelingsvoorstellen voor vaststelling in september. 

 

BVOV 2020, 2021 en 2022 om effecten Corona op te vangen:   

De afgelopen twee Corona-jaren is er in Nederland door het Rijk en de decentrale overheden bewust voor 

gekozen om het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer (nagenoeg) geheel in stand te houden, omdat 

het OV wordt beschouwd als vitale sector, ondanks dat er flink minder reizigers waren. Het tekort aan 

reizigersopbrengsten werd grotendeels (tot 95%) gecompenseerd door een bijdrage vanuit het Rijk (BVOV, 

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer) vanuit de systeemverantwoordelijkheid voor het openbaar 

vervoer. De vervoerders mochten als voorwaarde in die jaren geen winst maken.  

 

Beperkte afschaling in Groningen Drenthe in 2021 en 2022 

In het gehele land zien we dat vervoerders in overleg met hun opdrachtgevers behoorlijk hebben afgeschaald. 

Geen enkele concessie is vergelijkbaar, grofweg zien we percentages van afschaling tussen de 8 en 15%, 

waarvan een belangrijk deel structureel is, dat wil zeggen dat lijnen die eenmaal zijn weggehaald niet meer 

terugkomen. In Groningen-Drenthe heeft het Dagelijks Bestuur OV-bureau er voor gekozen om minder af te 

schalen, en bij het afschalen vooral de flexibiliteit te zoeken om na Corona weer terug te kunnen schalen. 

Inmiddels is dat gebeurd en zitten we op een bezuiniging t.o.v. voor Corona van ongeveer 3%.    

 

Staatssecretaris: geen BVOV 2023 en verder 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs laten weten dat de BVOV eind 2022 stopt. 

Dit terwijl de gehanteerde prognoses laten zien dat we op z’n vroegst in 2025 weer op het oude niveau qua 

reizigers (en inkomsten) zitten. We zitten op dit moment op ongeveer 80% van de reizigers van voor Corona. 

De afgelopen maanden is meermalen met het ministerie gesproken over de ongewenste situatie om vanuit 

budgettaire redenen te moeten bezuinigen, terwijl vanuit de aantrekkelijkheid van het systeem juist extra 

aanbod zou moeten worden gedaan. Dit gesprek heeft tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid.  
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Versterking uitdaging door oorlog in Oekraïne en na-ijl ziekteverzuim 

Naast het lagere aantal reizigers en het wegvallen van de BVOV voor 2023 en verder, spelen de stijgende 

brandstofprijzen (de jaarlijkse indexering stijgt onvoldoende mee) en een ruim hoger ziekteverzuim dan 

normaal onder de buschauffeurs, een belangrijke rol. De kostenstijging voor de vervoerder op brandstof 

wordt onvoldoende door de index gecompenseerd. Na Corona is nog steeds sprake van een hoger 

ziekteverzuim onder chauffeurs door inhaaloperaties en vakantiedagen. Normaal gesproken behoort 

ziekteverzuim tot het bedrijfsrisico van de vervoerder, voor 2022 staat het OV-bureau op grond van de BVOV-

afspraken echter deels aan de lat voor overschrijding van het kostenniveau tot waar de BVOV aanvult. Voor 

2023 en verder is dat niet afgesproken, wel is de afspraak dat de concessie aangepast wordt aan de nieuwe 

omstandigheden.  

 

Het tekort voor 2023 

Het tekort bedraagt € 8,4 miljoen, tot en met 2026 totaal € 32,7 miljoen. In de Kaderbrief 2023 die u eerder 

ontving, werd nog uitgegaan van een tekort van € 6,8 miljoen, tot met 2026 € 27,1 miljoen totaal. Tussen de 

verzending van Kaderbrief en nu zijn de volgende verschillen opgetreden:  

- Herijking van de LBI-index (Landelijke Bijdrage Index). Deze index verhoogt ons te vergoeden 

kostenniveau aan de concessiehouder en deze verhoging heeft ook een meerjarig effect. (-€ 3,8 

mln.), 

- Bijstelling van de risicoreservering (-€ 0,4 mln) en  

- Een positievere opbrengstprognose (+€ 2,5 mln).  

 

Naast deze effecten die effect hebben op 2023 hebben we meerjarig vanaf 2024 te maken met een negatief 

effect van de SOV-inkomsten (studentenkaart opbrengsten) als gevolg van een aangekondigde herijking van 

de landelijke verdeling.  

 

Overzicht meerjarig tekort in miljoen euro’s 

 
Tekort na inzet reserves: 2023 € 4,5 mln; 2024 € 5 mln; 2025 € 5 mln en 2026 € 6,9 mln. Totaal € 21,4 mln. 

 

Het eerder voorziene tekort voor 2022 van € 5,5 mln ging uit van een BVOV van 8 maanden, inmiddels weten 

we dat de BVOV voor heel 2022 geldt. Dit betekent dat het paarse blok van € 5 mln wordt opgelost door 

BVOV 2022. Deze ‘meevaller’ kan echter weer deels nodig zijn om te compenseren dat de kostenstijging van 
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de vervoerder op brandstof en personeel in 2022 onvoldoende worden gedekt door de index en waarvoor de 

opdrachtgever op grond van de afsprakenset BVOV aan de lat staat.  

 

Mogelijke maatregelen: de ‘knoppen’. 

Nu er hoogstwaarschijnlijk geen bijdrage meer vanuit het Rijk komt, zijn de afzonderlijke decentrale 

overheden in gesprek met hun vervoerder op zoek naar oplossingen voor het financiële tekort. Hierbij worden 

2023 en 2024 beschouwd als overgangsjaren, naar verwachting zitten de reizigersaantallen in 2025 weer op 

het oude niveau. De opbrengsten volgen dat, met de uitzondering dat we wel rekening houden met een 

afname van de SOV-opbrengst, zoals eerder aangegeven.  

Ook bij 100% reizigersopbrengsten is het meerjarig tekort niet ineens opgelost. Het is namelijk structureel 

meerjarig zo dat er een verschil is tussen de OV-index die het OV-bureau aan de vervoerder moet voldoen en 

de index waarmee de dekking van de bijdrage aan de vervoerder toeneemt (reizigersinkomsten en 

overheidsbijdrage). De landelijke tariefindex (LTI) ligt lager dan de OV-index. De overheidsbijdrage volgt de 

OV-index, op basis van een 5-jarig gemiddelde, dit betekent echter in tijden van stijgende indexen een tijdelijk 

tekort.  

 

Er zijn verschillende maatregelen denkbaar, knoppen waaraan gedraaid kan worden, om het tekort op te 

vangen. Deze worden hierna toegelicht. Als oplossing van een deel van het tekort, ca € 4 mln in 2023, worden 

de Covid- en Algemene reserves ingezet (incidentele middelen). Ook wordt binnen het OV-bureau kritisch 

gekeken naar de kosten van bedrijfsvoering. De resterende opgave voor 2023 (en verder) is, zoals het nu lijkt, 

4,5-5 mln euro per jaar. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de reizigersaantallen, de brandstofprijs maar 

ook moet rekening gehouden worden met een nieuwe Corona-uitbraak en eventuele lockdown. Er is dus een 

risico dat kosten hoger uitvallen. Daarnaast speelt het eerdergenoemde risico op korten op SOV. 

In de andere vervoersregio’s van Nederland gebeurt op dit moment hetzelfde: het uitwerken en bespreken 

van vergelijkbare maatregelen en daarin keuzes maken. In de andere regio’s zijn gedurende Corona echter 

wel hardere maatregelen genomen, waardoor daar meer dan in Groningen-Drenthe bezuinigd is. Onze buren 

Friesland en Overijssel bereiden voor 2023 verdere bezuinigingen op de dienstregeling voor. 

 

Voor de latere jaren is de verwachting dat het reizigers- en opbrengstenherstel zorgt voor het beperken van 

de resterende opgave.   

 

KNOP 1: VERHOGEN TARIEVEN  

 

Een middel om reizigersinkomsten te verhogen is het verhogen van de 

tarieven bovenop de landelijke verhoging met de LTI (landelijke 

tariefindex). Als we het km-tarief van de OV-chipkaart in Groningen-

Drenthe vergelijken met de rest van Nederland zitten we op dit 

moment in de middenmoot. Vanuit de vergelijking met andere 

gebieden in Nederland is er geen directe aanleiding om te verhogen, 

maar er is ook geen directe belemmering omdat we anders te duur 

zouden worden in vergelijking met andere (aangrenzende) gebieden. 

Zie bijvoorbeeld het tarief van de Qliner in Fryslân dat hoger is dan in 

Groningen-Drenthe.  

 

Er is echter wel een procentueel forse tariefverhoging (naast de landelijke en jaarlijkse indexering) nodig om 

een substantiële bijdrage als oplossing voor het tekort te realiseren. Een extra tariefsverhoging van 5% in 

2023 levert ca € 1,3 mln op; een extra tariefverhoging van 10% levert ca € 2,6 mln op. Boven de 10% gaat er 

een effect optreden dat er reizigers gaan afhaken, waardoor de tariefverhoging zijn financiële effect deels 

verliest.  

 

Kilometertarief OV-chipkaart (ct/km) 2022

RET/EBS 15,5

Almere 16,1

HTM/EBS 17,4

Friesland 17,5

Utrecht 17,5

Groningen Drenthe 17,5

Bravo 18,1

Rrreis 18,2

IJssel/Vecht 18,2

Limburg 19

Qliner Frl 19,9

Twente 20,8
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Overweging: Uit eerdere gesprekken met uw Staten/Raad trekken wij de conclusie dat de gezamenlijke 

ambitie is dat we reizigers willen verleiden (weer) gebruik te maken van het OV. Daar past een verhoging van 

tarieven (‘het kaartje’) niet goed bij. Tegelijkertijd zien we dat een deel van de (potentiële) reizigers niet erg 

gevoelig is voor het prijsargument maar vooral kijkt naar het gemak. Op het moment dat het makkelijk is om 

de bus te nemen, bijvoorbeeld door de invoering van inchecken met de bankpas (OV-pay) blijkt de prijs niet 

van doorslaggevend belang te zijn. Het structureel verhogen van tarieven treft de reizigers met de smalste 

beurs op de lange afstand het hardst.    

 

KNOP 2: DIENSTREGELING 

 

Een andere maar voor de reiziger ingrijpende maatregel is het aanpassen van de dienstregeling. Hier zijn 

verschillende mogelijkheden: van het minder vaak rijden per uur tot het (al dan niet tijdelijk) opheffen van 

lijnen. Er is gekeken naar een pakket aan maatregelen oplopend tot een besparing van € 5 mln op jaarbasis. 

Met de maatregelen die we dan nemen voldoen we op een aantal plekken niet meer aan het Basisnetwerk 

zoals dat in de omgevingsvisies is beschreven (dagdekkende bediening op basislijnen of minimale frequenties 

op Qliners en Qlinks). Daarnaast wordt het risico op een neerwaartse spiraal (minder bussen, minder 

reizigers, waardoor weer minder bussen etc.) te groot.  

 

Bij het pakket aan maatregelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met:   

- Het veranderend reisgedrag: we zien (generiek) meer sociaal-recreatief vervoer, ook in weekenden 

en op werkdagen overdag en iets minder spitsbelasting door studenten en werkenden; 

- een gelijkmatige verdeling over het gebied; 

- het onderscheid in aanpassingen die minder, meer en zeer ingrijpend zijn voor de reiziger. De hierna 

genoemde categorieën a t/m d lopen op van minder naar zeer ingrijpend.  

 

Voor de helderheid: onderstaand treft u categorieën van maatregelen aan met voorbeelden om u een indruk 

te geven aan wat voor soort maatregelen u moet denken, het is niet een complete lijst met alle voorgestelde 

maatregelen. De volledige lijst met voorstellen voor de DR 2023 worden met de kaders vanuit de Staten en 

Raad in de hand samengesteld. Om het concreet te maken, worden van de verschillende mogelijke 

aanpassingen in de dienstregeling een paar voorbeelden gegeven, waarbij is aangegeven of er een 

reisalternatief is voor de reiziger. 

Vanuit het OV-bureau en Qbuzz denken we dat het mogelijk is om ruim € 5 mln op de dienstregeling te 

bezuinigen zonder dat dat leidt tot een onaanvaardbare verschraling van het OV-netwerk.  

 

a. Minnen uit de ‘oude’ voorstellen voor de dienstregeling 2023 doorvoeren (0,7 mln) 

Toen er eerder dit jaar nog sprake leek te zijn van een BVOV-regeling voor 2023, is er een ontwerp-

dienstregeling 2023 ontwikkeld waarin een aantal plussen en minnen zaten die per saldo budgetneutraal 

waren. Deze ontwerpdienstregeling 2023 is, gezien de huidige situatie, nog niet door het Dagelijks Bestuur 

van het OV-bureau vastgesteld maar was al wel volgens procedure besproken met de Consumentenplatforms 

van Groningen en Drenthe. Een korte klap is om de minnen uit deze voorstellen door te voeren. Totaal wordt 

hiermee 0,7 mln bespaard. 
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 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Scholierenlijn 637 Zoutkamp – Zuidhorn 

vervallen 

Basislijn 50 tussen De Punt en Assen op 

zaterdag nog 1 i.p.v. 2 keer per uur. 

Alternatief Fiets of hubtaxi voor de gemiddeld 1,6 

instappers per rit. 

Half uur eerder of later buslijn 50 voor de 

gemiddeld 5 reizigers per rit.  

Financiën Besparing 130.000 euro Besparing 10.000 euro 

 

 

b.  Minder rijden op dikke lijnen (2,1 mln) 

Op de dikke (drukbezette) lijnen kunnen op enkele momenten wat ritten worden geschrapt. Er vallen geen 

verbindingen uit. Wel neemt de aantrekkelijkheid af en ontstaat een risico op terugkeren van 

versterkingsritten (die duurder zijn). 

 

Minder ingrijpend 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Qliner 312 Stadskanaal – Gieten – 

Groningen 1 rit minder (van de 5) in de 

vroege ochtend en vanaf 19 i.p.v. 20 uur 

een uursdienst.  

Q-link 3 Leek – Lewenborg en 4 Roden – 

Beijum op werkdagen tussen mei- en 

zomervakantie in de spits 4 i.p.v. 6 keer per 

uur 

Alternatief Een rit eerder of later Een rit eerder of later. 

Financiën Besparing 100.000 euro Besparing 350.000 euro 

 

Meer ingrijpend 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Qliner 310 tussen Gieten en Veendam ook 

in de spits 1 i.p.v. 2 keer per uur 

Q-link 3 route Leek – Hoogkerk en Q-link 4 

route Roden – Hoogkerk tussen globaal 10 en 

14 uur op werkdagen 2 i.p.v. 4 keer per uur. 

Alternatief Half uur eerder of later Qliner 310.  Rit van een kwartier eerder of later.  

Financiën Besparing 140.000 euro Besparing 200.000 euro 

 

c. Kaasschaaf op dunne momenten (0,6 mln) 

In het gehele netwerk zijn dunnere momenten. In het algemeen willen we hier graag reismogelijkheden 

bieden, maar als het echt niet anders kan liggen daar wel mogelijkheden om te bezuinigen. Het gaat bijna 

altijd om aanvullende lijnen (aanvullend t.o.v. het Basisnetwerk). 

 

Minder ingrijpend 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Aanvullende scholierenlijn 12 Bad 

Nieuweschans – Bellingwolde vervallen.  

Basislijn 22 Zweeloo – Beilen – Assen in de 

spits nog 1 i.p.v. 2 keer per uur.  

Alternatief De 2 reizigers per dag kunnen bijvoorbeeld 

op de fiets of met de hubtaxi. 

Rit een half uur eerder of later, of tussen 

Beilen en Assen de trein.  

Financiën Besparing 10.000 euro Besparing 150.000 euro 

 

Meer ingrijpend 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Aanvullende lijn 24 tussen Stadskanaal en 

Borger op zaterdag vervallen. 

Basislijn 22 in de avonduren vervallen op de 

route Beilen – Hooghalen – Assen 

Alternatief Fiets of hubtaxi Voor Beilen – Assen trein, Hooghalen hubtaxi. 

Financiën Besparing 40.000 euro Besparing 75.000 euro 
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d. (Tijdelijk) Opheffen van lijnen (2,1 mln) 

Om een bezuiniging van 5 miljoen euro volledig te kunnen halen via de knop dienstregeling is ook een aantal 

ingrijpende aanpassingen nodig. Hierbij gaat het bij opheffen om lijnen die tijdelijk of definitief vervallen. In 

alle redelijkheid moet wel gezegd dat lijnen die eenmaal zijn opgeheven niet zo snel terug zullen keren. 

 

Meer ingrijpend 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Aanvullende stadslijnen 1 en 2 Emmerhout / 

Angelslo in Emmen 

(Tijdelijk) Aanvullende Zernikelijnen 107 

vanuit Stadskanaal en 109 vanuit Assen. 

Alternatief Streeklijnen, fiets of hubtaxi. Voor veruit de meeste reizigers is de Qliner 

met overstap op Hoofdstation Groningen op 

Q-link 15 een OV-alternatief. Reistijd 

vergelijkbaar.  

Financiën Besparing 500.000 euro Besparing 850.000 euro  

 

Zeer ingrijpend 

 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 

Maatregel Aanvullende spitslijn 25 Zweeloo – 

Coevorden 

Aanvullende stadslijn 8 tussen Groningen 

Hoofdstation via Oosterparkwijk en 

Groningen station Europapark vervallen.   

Alternatief 32 reiziger per dag, waaronder asielzoekers. 

Alternatief fiets, hubtaxi en soms lijn 27.  

Afhankelijk van de reis de trein, fiets of 

hubtaxi.   

Financiën Besparing 100.000 euro Besparing 300.000 euro 

 

 

KNOP 3: EXTRA DEELNEMERSBIJDRAGE 

 

Een mogelijkheid is dat de deelnemers van het OV-bureau Groningen Drenthe een incidentele extra bijdrage 

doen in plaats van te snijden in de dienstregeling (knop 2). 

 

 

KNOP 4: ROUTEKAART ZERO EMISSIE   

 

Het OV-bureau en Qbuzz onderzoeken op dit moment wat de mogelijkheden zijn om verdergaande transitie 

naar ZE busvervoer (Zero Emissie) binnen de huidige concessie mogelijk te maken door het inzetten van HBE’s 

(Hernieuwbare Brandstof Eenheden) die worden verdiend met de huidige zero emissie bussen. Deze HBE’s 

mogen alleen verwaard worden voor verdergaande verduurzaming. Voor de langere termijn (na 2025) levert 

dit de kans om de exploitatielasten structureel te verlagen, naar verwachting met enkele miljoenen. Deze 

effecten zijn er pas als het wagenpark verder verduurzaamt, dus voor 2023 en 2024 kunnen we hier geen 

dekking van tekorten mee bieden. 

 

KNOP 5: INVESTERINGEN DIE BETROUWBAARHEID EN SNELHEID BEVORDEREN 

 

Investeringen in infrastructuur voor OV kunnen zichzelf terugbetalen. Wanneer door investeringen in 

infrastructuur de dienstregeling sneller wordt of betrouwbaarder kan er rijtijd uit: met minder busuren kun je 

dezelfde dienst bieden, of voor hetzelfde budget kun je meer bieden. Net zoals bij knop 4 is er geen direct 

additioneel effect voor 2023 te verwachten, daarvoor duren infrastructurele trajecten te lang. Voor de 

langere termijn zijn er wel mogelijkheden, bijvoorbeeld de insnijding van het Emmaviaduct en de tunnel 

onder de sporen door in Groningen.   
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Tegelijkertijd is infrastructuur ook een bedreiging waar het gaat om mogelijk snelheidsverlagingen (van 80 

naar 60 km/uur en 50-30) en steeds drukkere infrastructuur waar de doorstroming verslechtert.    

 

Knop 4 en 5 kunnen een verbetering van het financieel perspectief op de langere termijn betekenen. We 

zouden ervoor kunnen kiezen om hierop al vooruit te lopen en de toekomstige exploitatiebesparing te 

gebruiken om nu het tekort deels te dekken. Het lijkt  onverstandig om bij voorbaat deze voordelen al in te 

calculeren.   

 

 



 

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.  
































































































































































































