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Geachte voorzitter/leden,

Aanleiding
Met deze brief informeren wij u over het financieel meerjarenperspectief van het
openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Wij zien dit perspectief

door recente landelijke ontwikkelingen de komende jaren snel verslechteren. Dit zijn:
o de verdeling van de baten uit de Studenten-OV-kaart
. Rijksvoornemen om de systematiek voor de BDU-index te wijzigen

Het OV-bureau Groningen Drenthe boekt in 2013 naar verwachting nog een ruim po-

sitief financieel resultaat, hoger dan begroot voor 2013. Voor 2O14 verwacht het OV-

bureau echter nog slechts een zeer licht positief financieel resultaat, lager dan begroot

voor 2014. En vanaf 2015 wordt het beeld negatief. Het prognosetekort loopt in de
jaren daarna verder op.

Leeswijzer
ln deze brief zullen wij beide ontwikkelingen over de verdeling van de baten uit de
Studenten OV-kaart toelichten en geven wijeen actuele meerjarenprognose ge-

baseerd op deze ontwikkelingen bij overigens ongewijzigd beleid. Vervolgens wordt
de reactie van het dagelijks bestuur van het OV-bureau ten aanzien van de Studen-
ten- OV-kaart en de BDU-index weergegeven. Ten slotte wordt het beoogde vervolg-
proces geschetst.

Verdeling baten Studenten-OV-kaart
Ongeveer 20o/o (in 2013 bijna € 22 miljoen) van de inkomsten van het OV-bureau

bestaat uit middelen uit het Studenten-OV-contract tussen het Ministerie van

Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OC&W) en de gezamenlijke vervoerders
(Nederlandse Spoorwegen, regionale spoorvervoerders, stadsvervoerders en streek-
vervoerders). Eind oktober jl. zijn de resultaten bekend geworden van een driejaarlijks

onderzoek dat onderdeel vormt van het Studenten-OV-kaart-contract. Hieruit is ge-
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bleken dat studenten landelijk gezien in201212013 ten opzichte van 2009/2010 ruim

10% minder met het streekvervoer reisden. Alle busvervoer in Groningen en Drenthe

is hierin begrepen, inclusief het stadsvervoer in Groningen. Volgens de contractbepa-

lingen betekent dit dat het Ministerie van OC&W ingaande 2014 ruim 10% (circa

€ 20 miljoen) minder uitkeert aan de gezamenlijke streekvervoerders. Tussen de

streekvervoerders, verenigd in de VSS, zijn de spelregels dat deze inkomstenvermin-

dering pondsgewijs wordt doorberekend naar de afzonderlijke concessiegebieden,

ongeacht de vraag waar zich precies de dalingen hebben voorgedaan.

De nieuwe SOV-verdeling heeft vanaf 2014 tot gevolg dat het OV-bureau ongeveer

10Yo van de SOV-|nkomsten verliest. Dat komt neer op ongeveer € 2 miljoen structu-
reel aan derving van opbrengsten.

BDU-index
De subsidiemiddelen die het Rijk beschikbaar stelt aan provinciaal en regionaal

verkeer- en vervoerbeleid, waaronder het stads- en streekvervoer, kennen hun basis

in de zogeheten Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). ln oktober 2013

hebben alle ontvangers van de BDU, dat zijn de twaalf provincies en de zeven stads-

regio's, van staatssecretaris Mansveld van lnfrastructuur & Milieu (l&M) een brief ont-

vangen waarin zij het voornemen bekendmaakt geen indexering meer toe te passen

op de BDU, anders dan de index die l&M lopende een begrotingsjaar van het

Ministerie van Financiën ontvangt.

De voorgenomen wijziging van de BDU-indexering betekent dat de provincies

Groningen en Drenthe naar verwachting jaarlijks ongeveer 2-3% koopkrachtverlies

oplopen om OV in te kopen. Bij gelijkblijvend budget kan het OV-bureau daardoor elk
jaar minder busuren inkopen. lmmers, conform de landelijke afspraken zoals die ook

bij ons in de busconcessies zijn opgenomen, wordt de vergoeding aan de vervoerders
per in te kopen busuur elk jaar verhoogd met de OV-index. Deze was over de afge-
lopen vijf jaar gemiddeld circa 2,5o/o. Als aan de inkomstenkant de bedragen niet

langer worden geïndexeerd, ontstaat een jaarlijks oplopend tekort. Uitgaande van ruim

€ 55 miljoen aan BDU-|nkomsten vanuit de provincies Groningen en Drenthe komt

2-3o/o voor het OV-bureau elk jaar opnieuw neer op minstens € 1 miljoen extra koop-

krachtverlies om OV in te kopen.

ln het Bestuurlijk Overleg MIRT van 7 november jl. is deze problematiek door de drie

noordelijke provincies nogmaals onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris

van l&M.

Meerjarenprognose
ln onderstaand overzicht is de meest recente financiële meerjarenprognose van het

OV-bureau weergegeven (in miljoenen euro's), waarin beide geschetste landelijke

ontwikkelingen zijn meegenomen, zonder nadere maatregelen.
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Reactie DB OV-bureau
Verdeelvraagstuk Studenten-OV-kaart, landelijk traiect

Vanuit Groningen en Drenthe wordt sinds begin 2012 aandacht gevraagd voor de

verdeelsystematiek zoals de VSS die toepast, omdat deze niet op regionale ontwikke-
lingen in vervoerprestaties is gebaseerd. Destijds is echter al ingezien dat een andere

verdeelsystematiek een kwestie van lange adem zal blijken, omdat er naast winnaars
ook verliezers zijn. lnmiddels is het verdeelvraagstuk wel actief geagendeerd binnen

de VSS. Dit zal echter voor het OV-bureau naar verwachting op korte termijn geen

soelaas bieden. Het voornemen van de minister van OC&W om de SOV-kaart om te

zetten in een vervoerarrangement voor studenten vertraagt de discussie verder,

omdat de verdeelsystematiek hierdoor van lagere prioriteit op de agenda van VSS is
geworden.

Indexering BDU, landelijk traject
ln reactie op de BDU-rndex-brief van de staatssecretaris hebben de provincies en de

stadsregio's gezamenlijk aan de staatssecretaris (in afschrift aan de Tweede Kamer)

laten weten dat zij haar dit voornemen met klem ontraden (zie bijlage). ln de des-

betreffende brief is overigens de brede problematiek van de financiering van het re-
gionaal OV zichtbaar gemaakt (SOV-kaart, rode diesel, indexvraagstukken, opgelopen

kosten van nationale eisen aan regionaal OV etc.) en is de staatssecretaris opge-

roepen om tot heldere en werkbare financiële meerjarenafspraken te komen met de

decentrale overheden. Vanuit individuele provincies zijn brieven met een vergelijkbare

strekking gestuurd. Onze brief treft u eveneens als bijlage aan. De staatssecretaris

neemt rond de jaarwisseling een beslissing over de BDU-index.

Vervolg
Gegeven het bovenstaande, en met name ook vanwege het jaarlijks cumulerende

koopkrachtverlies ten gevolge van het naar verwachting niet meer uitkeren van de

BDU-index, ontstaat een financieel toekomstperspectief van jaar in-jaar uit minder

rijksgeld voor openbaar busvervoer. Het dagelijks bestuur van OV-bureau Groningen

Drenthe beschouwt een financieel gezonde bedrijfsvoering van het OV-bureau echter
als een randvoorwaarde voor de gewenste vormgeving van het openbaar busvervoer

in de provincies Groningen en Drenthe.
Het ligt in de rede eerst de definitieve beslissing van de staatssecretaris rond de BDU-

index af te wachten alvorens besluiten te nemen hoe om te gaan met de hierboven
geschetste toekomstige financiële positie van het OV-bureau. Mocht dit besluit ne-
gatief uitvallen dan heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau ongeveer het vol-
gende voor ogen.

De landelijke ontwikkelingen zullen in 2014 nog niet leiden tot een tekort op de be-
groting van het OV-bureau. Daarom is het dagelijks bestuur van het OV-bureau van

oordeel dat de reeds vastgestelde dienstregeling voor 2014 in beginsel intact kan

blijven. Wel acht het dagelijks bestuur van het OV-bureau de prognose van

€ 0,2 miljoen als resultaat voor 2014 (Ie) kwetsbaar. Vanaf 2015 lijkt het zeker nood-
zakelijk dat de kostendekkendheid van het openbaar busvervoer per bus in Groningen

en Drenthe jaarlijks verder omhoog moet worden gebracht.

De komende maanden zal het OV-bureau onderzoeken en analyseren via welke lijnen

bovenstaande opgave het best kan worden verwezenlijkt. Alle mogelijkheden om op

efficiëntere wijze hetzelfde voorzieningenniveau voor de reizigers te behouden zullen
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Wij vertrouwen erop u hiermee vo[doende te hebben geilnformeerd.
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W¡-zigen indexsysteem BDU

Geachte dames en heren,

Met deze brief wil ik u informeren over m'rjn voornemen het systeem van
forfaitaire indexering van de uitkering BDU verkeer en vervoer met ingang van de
beschikking 2014 (december 2013) te wijzigen.
Dit voornemen komt voort uit budgettaire overwegingen. Sinds 2006 heeft het
ministerie van V&W/IenM jaarlijks binnen de begroting het verschil tussen de
forfaitaire index zoals deze in de BDU-beschikking is opgenomen en de index die
in de loop van het volgend jaar aan de begroting van IenM werd toegevoegd
moeten dekken binnen de begroting van IenM, Gezien de ontwikkelingen van de
rijksfínanciên verwacht ik geen ruimte meer te kunnen vinden in de begroting van
IenM om in de komende jaren eventuele verschillen tussen de toegepaste
forfaitaire index in de BDU-beschikkingen en de aan de begroting van IenM
toegevoegde index op te vangen.

De voorgenomen wijziging betrel'fende de toegepaste indexering houdt in dat met
ingang van 2014 (beschikkinq december 2013) geen forfaitaire index zal worden
opgenomen doch dat in de beschikking zal worden aangegeven dat índien de
begroting van IenM tijdens het uitvoeringsjaar wordt geïndexeerd, het in de
beschikking opgenomen BDU-bedrag eveneens zal worden geindexeerd met de
desbetrefFende index.

Toelichting
De uitkering BDU wordt jaarlijks verstrekt in december voorafgaand aan het
uitvoeringsjaar. De verstrekking geschiedt daardoor op het prijspeil van het jaar
vooratgaand aan het uitvoeringsjaar. De afgelopen jaren is het prijspeil van het
uitvoeringsjaar gecompenseerd door in de beschikking de BDU bedragen te
verhogen met een forfaitaire index (op basis van actuele statistische index cijfers
(CBS 50o/o materiële uitgaven overheid, 50o/o loonvoet (semi-)ambtenaren).
Gedurende het uitvoeringsjaar wordt de begroting van het ministerie van IenM
verhoogd door het ministerie van Financiën met een door het kabinet vastgestelde
index. Deze index kan afwijken van de in de BDU-beschikking toegepaste
forfaitaire index. Een mogelijk verschil tussen de in de BDU opgenomen forfaitaire
index en de aan de begroting van het ministerie tijdens het uitkeringsjaar
toegevoegde index wordt opgevangen binnen de begroting van IenM,
Sinds 2006 is ieder jaar de door IenM ontvangen index lager geweest dan de
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forfaitaire index doordat het kabinet vanwege budgettaire problemen besloot een
lagere index aan de budgetten van de ministeries toe te voegen. Deze verschillen
zijn opgevangen binnen de begroting van IenM. Gezien de ontwikkelingen van de
rijksfinanciën verwacht ik binnen de begroting van IenM geen ruimte meer te
kunnen vinden om in de komende jaren eventuele verschillen wederom op te
va nge n.

Mijn voornemen is om met ingang van uitvoeringsjaar 2014 (beschikking
december 2013) de volgende systematiek van de indexering in de BDU-
beschikkingen toe te passen.
De indexatie van het uitvoeringsjaar wordt niet langer vooraf in de beschikking
vastgesteld en opgenomen middels een forfait. In plaats daaruan wordt in de loop
van het uitvoeringsjaar een index toegepast en berekend over de bedragen van de
BDU-beschikking op basís van de door het kabinet vastgestelde en aan de
begroting van IenM toegevoegde index. Dit betekent voor wat betreft de
toepassing van indexatie het volgende:
- In de beschikking van december van het jaar voorafgaand aan het

uitvoeringsjaar (eerste maal december 2013) wordt voor het uitvoeringsjaar
(eerste maal 2014) opgenomen, dat het opgenomen BDU-bedrag zal kunnen
worden verhoogd met een index die door het kabinet gedurende het
uitvoeringsjaar (eerste maal in het jaar 2014) wordt vastgesteld;

- In de beschikking en bijbehorende brief in december zal worden opgenomen
dat u in de loop van het uitvoeringsJaar bericht ontvangt omtrent de hoogte
van de index en het bedrag tengevolge van die index;

- De hiervoor genoemde door het kabinet vastgestelde lndex wordt door het
ministerie van Fínanciën op de begroting van IenM toegepast;

- Na de vaststelling van de index ontvangt u per brief bericht over wat deze
index voor de aan u verstrekte BDU betekent;

- De betallng van het bedrag ten gevolge van deze indexatie zal geschieden bij
het eerstvolgende betalingsmoment van de BDU,

Procedureel
Voordat ik een besluit neem over de nieuwe systematiek stel ik u in de
gelegenheid om uw zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken.
Ik wil u vragen om mij uw zienswijze binnen 2 weken na dagtekening van deze
brief kenbaar te maken. U kunt dat naar keuze schriftelijk of mondeling doen, Een
schriftel'tjke reactie of een verzoek mondeling te worden gehoord kunt u richten
aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

t.a.v. de Directeu r-Generaal Bereikbaarheid
Postbus 20906
2500 EX Den Haag.

Na ontvangst van uw zienswijze op mijn voorgenomen besluit zal ik u binnen I
weken schriftelijk op de hoogte stellen van mijn besluit. Tegen dat besluit is
bezwaar en beroep mogelijk.

l'llnist€rl€ vãn
lnfrastructuur en frlil¡eu

Datum

o'ls kenm€rk
IENM/85K. ZO 13/1 14172

Wilma J.

VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
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Onderwerp

F¡nanciering regionaal openbaar vervoer

Geachte mevrouw Mansveld,

Met interesse namen wij kennis van uw brief aan de provincies en stadsregio's over de afschaffing
van de forfaitaire index van de BDU. Met d¡t schrijven willen wij de consequenties helder maken
van deze en andere besluiten en voornemens met betrekking tot de financiering van het regionale
openbaar vervoer. Deze consequenties zijn groot. Wij zouden daarom graag meerjarenafspraken
met u willen maken over de financiering van het reg¡onale openbaar vervoer.

Het regionale openbaar vervoer speelt een onmisbare rol in het waarborgen van de bereikbaarheid
in ons land. In sommige corridors levert het een b¡jdrage van meer dan 50o/o in de modal split. Het
zorgt ervoor dat steden niet verstopt raken en waarborgt de mobiliteit waar auto en fiets, om wat
voor reden dan ook, niet gebruikt kunnen worden. Het regionaal openbaar vervoer is bovendien
onmisbaar b¡j het voor- en natransport van reizigers die gebruik maken van de trein en is
daarmee essentieel voor het faciliteren van 'van deur tot deur' transport.
Een van de doelstellingen d¡e u gesteld heeft in de Structuurvisie Infrastructuur, Ruimtelijke
Ordening en Mobilite¡t is het verbeteren van de bereikbaarheid. In de Vis¡e constateeft u dat de
mobiliteitsbehoefte de komende decennia verder zal toenemen. Om aan die behoefte te kunnen
voldoen, zal ook een beroep worden gedaan op het regionale openbaar vervoer.
Het aanbod aan openbaar vervoer is het afgelopen decennium gegroeid. Tegel¡jkertijd is de
kwaliteit sterk verbeterd: bussen en haltes zijn toegankelijk gemaakt voor mensen met een
beperking, actuele reisinformatie is ingevoerd, veel materieel is voorzien van airconditioning. De
efficiëntieslag die gemaakt is onder het opdrachtgeverschap van provincies en stadsregio's werpt
op deze manier zijn vruchten af. Maar aan de efficiencygroei zit een grens. Het regionale openbaar
vervoer is namelijk een zeer arbeidsintensieve sector. Meer dan 600/o van de kosten van de
vervoerbedrijven betreffen arbeid. Omdat op de langere termijn de lonen meer stijgen dan de
inflatie, is het onvermijdelUk dat bij een gel¡jk blijvend aanbod het regionaal openbaar vervoer een
kostenstijging kent die hoger is dan die inflatie. Bij aanbestedingen merken de provincies en
stadsregio's het effect hiervan: de prijs per dienstregelínguur, de gebruikelijke kosteneenheid in
het openbaar veryoer, gaat geleidel¡jk stijgen,

datum

31 oktober 2013

Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

B¡jlagen

R. Kloosrer (IPO) / R. Meijer (SkVV)
06 2890 L273 / 06 5354 9405
9een
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Landelijke Bijdrage Index
Vanaf 2011 is in nieuwe concessies en in een aantal bestaande concessies de 'landelijke bijdrage
index' (LBI) opgenomen. Deze index voor de overheidsbijdrage gaat uit van de reële, door
onafhankelijk onderzoek vastgestelde, kostenstructuur van de bedrijven en de daadwerkelijke
stijging van die kosten, De index voor 2074 is berekend op basis van cijfers uit de Macro
Economische Verkenningen en komt uit op circa 2,5o/o. Deze wijze van indexering hebben wlj met
de vervoerders afgesproken naar aanleiding van de landelijke stakingen in het openbaar vervoer in
2008. SkW en IPO hechten sterk aan deze afspraak; hij past bij goed opdrachtgeverschap en bij
een betrouwbare overheid. Met deze indexeringsafspraak zijn wij ook tegemoet gekomen aan een
wens van uw ambtsvoorganger.

Bezuiniging op BDU
Bij de start van de BDU in 2005 is met de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat een
bescheiden jaarlijkse groe¡ van het budget afgesproken. Deze heeft in het eerste decennium van de
21" eeuw ook plaatsgevonden/ maar is ¡n 2011 omgebogen ¡n een forse bezuiniging. Deze korting
loopt uiteindelijk op tot een structureel bedrag van circa € 175 miljoen per jaar. Voor de drie grote
stadsregio's komt daar een bezuiniging van een kleine € 100 miljoen per jaar bovenop.

BDU-index lager dan kostenontwikkeling OV
De praktijk van de afgelopen jaren laat zien dat de door uw ministerie aan de decentrale
overheden uitgekeerde index elk jaar lager is dan de kostenstuging in het regionaal openbaar
vervoer. Het verschil bedraagt gemiddeld circa 1olo. Het in het geheel niet meer indexeren zou,
uitgaande van de kostenstijgingen van de afgelopen vijf jaar, een feitelijke daling van de BDU met
circa 2,5o/o per jaar betekenen.

Afschaffen 'rode diesel'en verhoging van de gebruiksvergoeding op het spoor
Het achterblijven van de BDU bij genoemde LBI ¡s niet de enige negatieve financiële ontwikkeling.
Decentrale overheden die concessieverlener zijn voor regionaal spoor hebben ook extra
kostenposten door de afschaffing van de 'rode diesel'en de verhoging van de gebruiksvergoeding
op het spoor. De totale jaarlijkse extra kosten hiervan lopen in de miljoenen euro's, Ze betekenen
een structurele kostenverhoging van verscheidene procenten.

Bezuiniging op studentenreisrecht
Ten slotte zorgt ook de voorgenomen bezuiniging op het de studentenreisrecht voor een forse
inkomstenreductie voor de decentrale overheden en de regionale vervoerders, In sommige regio's
bestaan de inkomsten van het openbaar vervoer voor vele tientallen procenten uit het
studentenkaaftcontract. De halvering van het beschikbare budget hiervoor bij het ministerie van
OC&W heeft dan ook een enorme invloed op het totaal aan inkomsten voor het openbaar vervoer.

Gonsequenties
Het cumulerende effect van de genoemde financiële ontwikkelingen Ís dat de tekorten in het
regionaal openbaar vervoer met het jaar groter worden.
Het kan helaas dan ook niet anders dan dat er keuzes gemaakt worden. Die keuzes kunnen zowel
liggen op het vlak van het voorzien¡ngenniveau (minder vervoer, maar ook minder innovatie) als
op het gebied van tarieven (hogere prijzen). Tariefstijgingen kunnen niet de volledige oplossing
bieden. Door vraaguitval vloeit bij een te grote stijging een deel van de voorspelde extra inkomsten
weg. Op het gebied van het voorzieningenníveau zullen de klappen met name vallen in de
landel'ljke gebieden, waar het openbaar vervoer geheel kan verdwijnen. In stedelijke gebieden zal
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de frequentie achteruit gaan. Niet alleen doet dit de leefbaarheid geen goed, het schaadt ook de
bereikbaarheid van en in de economische topregio's,

Het regionaal openbaar vervoer mag dan gedecentraliseerd zijn, de laatste jaren doen de Tweede
Kamer en uw ministerie in toenemende mate een beroep op de stadsregio's en provincies om
verbeteringen aan te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken betreffende toegankelijkheid,
sociale veiligheid en chipkaaft. Verbeteringen als het aanbrengen van een lift in een bus of een
knop voor het inschakelen van een luidspreker op een halte kosten veel geld en hebben een
beperkt rendement. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van chipkaartproducten voor specifieke
doelgroepen. Provincies en stadsregio's staan zeker niet op voorhand onwelwillend tegenover
dergelijke wensen, maken lopen wel tegen de grens van hun financiële mogelijkheden aan.
Om die reden willen wij graag de opgaven binnen het openbaar vervoer met u bespreken ten
einde te komen tot reële meerjarenafspraken, waarbij de verwachtingen op de financiële
mogelijkheden zijn afgestemd, Het is daarb¡j onontkoombaar dat alle facetten rondom het
openbaar veryoer bespreekbaar z¡jn: financiering, tarifering, voorzieningenniveau en
toegankelijkheid.

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de stadsregio's en provincies zich grote zorgen maken
over de financierbaarheid van het regionale openbaar vervoer op de middellange termijn. Wij
willen daarover graag met u het gesprek aangaan,

Afschrift van deze brief sturen wij naar de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de
Tweede Kamer,

Met vriendelijke groet,

Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer INTERPROVINCIAAL OVERLEG

/
a/

J.N. Baljeu

voorzitter
J.W.R. van Lunteren

lid bestuur Vereniging IPO
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Ondenruerp: Zienswijze wijzigen index systeem BDU

Geachte mevrouw Mansveld,

ln uw brief van 21 oktober 2013 (kenmerk |&M/BSK-201311141721informeert u ons

over de voorgenomen wijziging van het indexsysteem voor de Brede Doeluitkering

(BDU) Verkeer en Vervoer. Hoewel wij er mee bekend zijn dat uw Ministerie de afge.

lopen jaren de indexering van de BDU voornamelijk uit eigen budgetten heeft aange-

vuld, betreuren wij de keuze om vanaf 2014 alleen nog uit te gaan van de indexering

van het ministerie van Financiên. Met deze brief dienen wíj dan ook een zienswijze in

op uw voornemen.

Wij hebben begrepen dat de indexering door het ministerie van Financlën zeker een

procentpunt lager ligt dan de jaarlijkse (forfaitaire) indexering van de BDU die wlj de

afgelopen jaren hebben ontvangen. Daarnaast constateren wij dat deze forfaitaire

index al sterk afwijkt van de zogenaamde OV-index die naast de stijgende lonen en
prijzen in het openbaar vervoer ook rekening houdt met de ontwikkeling van de brand-

stofprijzen. Dít is dan ook de reden dat de exploitatie van het openbaar vervoer een

steeds groter deel van het totale BDU budget voor Drenthe is gaan innemen. Het

aandeel is de afgelopen drie jaar opgelopen van 70 procent naar ruim 80 procent.

Nabije ontwikkelingen rondom de gewijzigde indexering en hertelling van de studen-

tenkilometers OV zullen deze trend in een plattelandsprovincie als Drenthe verster-

ken.
Door de toenemende kosten van het openbaar vervoer en de korting in de BDU bij-

drage verwachten wij dat wij op termijn onvoldoende middelen beschikbaar hebben

om op een adequate wijze invulling te geven aan al onze taken zoals benoemd in de

Planwet Verkeer en Vervoer. Financiering van beleidsonderdelen waarvoor de BDU

oorspronkelijk ook is bedoeld, zoals cofinanciering van regionale infrastructurele pro-

jecten en projecten op het gebied van duurzaam veilig (gedrag en educatie), staan

hiermee onder druk.
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Uiteraed zljn wiJ altijd bereld æn nadse toelichting te gêvpn oÞ dezs zlenswþe.

Hocgachtend,

gedeputêerde staten van Drenthe,

dfs. M.4.D. van Nieuwpoort,
maReg€r Economísehe Ontwlkkeling, MobiliteÍt en Gultuur


