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Onderwerp: Vastgestelde dienstregeling 201 3

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de door het dagelijks bestuur van het OV-bureau

vastgestelde dienstregeling 2013. Over de voorstellen voor de dienstregeling 2013

hebben wij u per brief van 22 mei 2012 ge'informeerd, waarna u in de commissie
Omgevingsbeleid van 20 juni 2012 hierop uw reactie hebt kunnen geven.

Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft het dagelijks bestuur van het OV-

bureau bewust gekozen voor het behoud van enkele lijnen en tariefkortingen. Het

voorgelegde pakket van maatregelen in de dienstregeling van 2013 zal derhalve met

enkele uitzonderingen worden doorgevoerd. Onderstaand geven wij een overzicht van

de door het dagelijks bestuur van het OV-bureau gemaakte keuzes die afwijken van

de oorspronkelijke voorstel len:

Lijn 174 Veendam - Groningen zal ongewijzigd blijven rijden.

ln Delfzijl zal éên van de twee Servicebussen verdwijnen. Met de gemeente

Delfzijl en het klantenpanel van de Servicebus Delfzijl wordt voor de

resterende Servicebus een route uitgewerkt waarin het verdwijnen van de

andere Servicebus zoveel mogelijk wordt opgevangen.

De aansluitende bus (lijn 163) naar Groningen op de laatste boot van

Schiermonnikoog wordt weer opgenomen in de dienstregeling zodra bij het

OV-bureau opnieuw financiële ruimte ontstaat.

Met de gemeente Veendam zal worden gezocht naar oplossingen voor het

genereren van extra inkomsten op de Servicebus in Veendam, teneinde deze

lijn te kunnen behouden.
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Het aanpassen van de jongerenkorting en het laten vervallen van de

ouderenkorting is niet langer onderdeel van het tariefpakket.

Over het verhogen van het instaptarief zal het OV-bureau landelijk het
gesprek aan gaan. ln het najaar wordt duidelijk of het instaptarief verhoogd
kan worden.

Met het vaststellen van de dienstregeling 2013 is na bovenstaande wijzigingen ca.

€ 3,8 miljoen van de totale structurele dekkingsopgave van € 6 miljoen ingevuld. De
omvang van het tariefpakket is door het laten vervallen van de voorstellen omtrent de
ouderen en jongerenkorting bijgesteld naar € 1,7 miljoen. De resterende opgave van
€ 0,5 miljoen zal voor 2013 worden gerealiseerd door het vertraagd opbouwen van het
weerstandsvermogen van het OV-bureau. Over de invulling van het tariefpakket
besluit het dagelijks bestuur van het OV-bureau eind dit jaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris


