
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 3 november 2022  
Ons kenmerk 44/5.3/2022001668  
Behandeld door team Verkeer en Vervoer (0592) 36 55 55   
Onderwerp: Principebesluit aanvullende bijdrage OV-bureau Groningen Drenthe 
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de financiële situatie van het OV-bureau Groningen 
Drenthe en vervoerder Qbuzz. Op 27 september 2022 hebben wij u middels een 
brief (kenmerk 39/5.7/2022001482) reeds ingelicht over een mogelijk naderend 
tekort bij de vervoerder. In deze brief informeren wij u over de redenen achter 
het tekort en wat dit financieel betekent voor de provincie Drenthe. 
 
Aanleiding  
Op onder andere 31 mei 2022 is tijdens een informatiebijeenkomst voor Staten 
en Raad van Drenthe en Groningen door het OV-bureau de financiële situatie van 
het OV-bureau Groningen Drenthe toegelicht, die sterk wordt beïnvloed door de 
na-effecten van de coronacrisis. Tijdens deze sessie zijn verschillende ‘knoppen’ 
gepresenteerd om het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe gezond te 
houden. Dit ging om het verhogen van de bustarieven, het snijden in de dienst-
regeling, een extra bijdrage vanuit de deelnemers binnen het OV-bureau, het 
verduurzamen van de busvloot en investeringen in de betrouwbaarheid en door-
stroming van het OV.  
 
Inmiddels is duidelijk dat vervoerder Qbuzz door de corona- en de Oekraïnecrisis 
kampt met een geprognosticeerd tekort van € 11,0 - €12,5 miljoen over heel 
2022. Dit tekort wordt veroorzaakt door: 
 
  



2 
 

 

Meer gereden kilometers 
Ten opzichte van de Dienstregeling 2022 is uiteindelijk meer gereden. Om de be-
reikbaarheid van het platteland en de stad overeind te houden is er bewust voor 
gekozen om meer te rijden dan vanuit de vraag nodig was. De Beschikbaarheids-
vergoeding OV 2021 (de tegemoetkoming vanuit het Rijk als gevolg van de co-
ronapandemie en de teruglopende reizigersinkomsten) was gebaseerd op 95% 
van de kosten van de vervoerder. Het Dagelijks Bestuur OV-bureau heeft, op  
verzoek van raad en staten, er voor gekozen om de dienstregeling van het bus-
vervoer grotendeels in stand te houden. Daarnaast was het vanwege Operatie  
Julianaplein ook nodig om extra ritten te rijden.  
 
Ziekteverzuim 
De OV-sector kent een hoog gemiddeld ziekteverzuim. Als gevolg van de corona-
pandemie heeft Qbuzz in 2022 een nog hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Te 
denken valt aan het oplopen van het virus (thuiswerken is voor buschauffeurs 
geen optie), een verhoogde werkdruk door hoger verzuim van collega’s, uitge-
stelde zorg en het oplopen van long COVID.  
 
Hogere brandstofkosten 
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne geldt voor alle brandstoffen (zowel elektra 
als diesel) dat de prijzen fors zijn gestegen. 
 
Financiële gevolgen voor de provincie Drenthe  
Het Dagelijks Bestuur OV-bureau acht het redelijk dat een deel van de extra kos-
ten door de vervoerder niet voorzien waren en dat deze ten laste komen van het 
OV-bureau. In de onderhandeling tussen Qbuzz en het Dagelijks Bestuur van OV-
bureau wordt een extra bijdrage tussen € 7 en € 9 miljoen (afhankelijk van de de-
finitieve kengetallen) redelijk geacht. Conform de verdeelsleutel bij exploitatie-
tekorten (35%) wordt voor de provincie Drenthe over 2022 een extra bijdrage 
van maximaal € 3,1 miljoen verwacht. Deze financiële gevolgen worden in de 3e 
actualisatie van de Begroting 2022 aan u voorgelegd, waarbij de dekking voor-
zien is uit de risicoreserve. 
 
Perspectief 2023 en verder 
In de brief van 27 september 2022 is aangegeven dat de Transitievergoeding OV 
2023 vanuit het Rijk mogelijk verlichting kan bieden voor het OV-bureau in 2023. 
Daarnaast werkt het OV-bureau aan een meerjarenbeeld voor de toekomst, dat 
voortbouwt op de ‘knoppen’ die eerder dit jaar zijn gepresenteerd. De Business 
Case Zero Emissie (BuCa ZE) speelt, vanwege de verduurzaming van de busvloot 
en de lagere brandstofkosten die dit met zich meebrengt, hierin een belangrijke 
rol. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


