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Onderwerp: Tarieven busvervoer Groningen en Drenthe 2015, Achtmaands-

rapportage 2O14 van het OV-bureau en laatste ontwikkelingen SOV-kaart

Geachte voorzitter/leden,

Bij brief van 23 april2014, kenmerk 1713.212014002140, hebben wij u geinformeerd

over de kaders voor de aanpassingen van de tarieven en dienstregeling bus 2015. Bij

brief van 17 september 2014, kenmerk 3813.312014004291, hebben w'tj u geÏnfor-

meerd over de vastgestelde busdienstregeling 2015.

ln onze brief van 12lebruari 2013, kenmerk713.812013001070, hebben wij u geÏn-

formeerd over de ontwikkelingen rond de Studenten Openbaar Vervoerkaart (SOV-

kaart). Destijds hebben wij aangegeven dat naar verwachting in de loop van 2014 een

definitief beeld ontstaat van de te kiezen uitwerkingsrichting en de consequenties

daarvan.

ln het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe van 24 oktober jl. zijn

de tarieven voor de bus 2015 vastgesteld. De OV Consumenten Platforms van

Groningen en Drenthe zijn akkoord met deze vastgestelde tarieven.

ln hetzelfde bestuurlijk overleg is ook de Achtmaandsrapportage 2014 van het

OV-bureau Groningen Drenthe vastgesteld.

Met deze brief informeren wij u over de vastgestelde tarieven voor 2015, de Acht-

maandsrapportage en de laatste ontwikkelingen rond de SOV-kaart.

Tarìeven 2015
Ten opzichte van 2014 zijn er in de tarievenstructuur geen grote veranderingen. Er

is gekozen voor zoveel mogelijk tariefrust. Met de invoering van een 40/4 kortings-

product wordt het gebruik van de bus gestimuleerd onder bestaande en nieuwe rei-

zigers.
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Voor € 4,-- per maand krijgt men 40% korting op alle doordeweekse ritten na 9.00 uur,

in het weekend en de vakanties. Hiermee ontstaat de mogelijkheid reizigers te stimu-

leren buiten de spits te reizen en zal dit product bijdragen in een betere benutting van

de capaciteit. De prijzen van de eurokaartjes blijven gelijk en de kilometerprijs wordt

iets verhoogd met de landelijke index (1 ,14o/o; deze index is lager dan inflatie en trein-

tarieven).

Andere wijzigingen zijn:
o het maandabonnement voor de P+R-bus wordt verhoogd van € 45,-- naar € 48,--

om het tarief beter in lijn met de sterabonnementen te brengen. Het losse P+R-

kaartje blijft gelijk (€ 6,- voor maximaal vijf personen);

. de tarieven van de Regiotaxi worden aangepast met de landelijke tariefindex;

o het verhoogde kilometertarief van de nachtbus van Groningen wordt teruggebracht

naar het reguliere kilometertarief om het gebruik van de OV-chipkaart te stimule-

ren;

. de tarieven van het sterabonnement worden geÏndexeerd met de landelijke index

en afgerond op € 0,05.

De concrete invulling van alle vastgestelde tarieven per 1 januari 2015 staat in de

bijlage. De kaartsoorten en tarieven van het busvervoer Groningen Drenthe worden

elk jaar vastgesteld per '1 januari. De tarieven kunnen, afhankelijk van de uitkomsten

van de discussie over de financiële positie van het OV-bureau Groningen Drenthe, op

elk gewenst moment weer worden aangepast.

Achtmaandsrapportage
De rapportage (bijlage) geeft over de eerste acht maanden van 2014 inzicht in de

ontwikkelingen in reizigers en klanttevredenheid, de voortgang van voorgenomen

activiteiten en de meest actuele financiële prognoses over 2014 (zie hiervoor ook de

toegezond en kwartaal ra pportages va n het OV-bu reau ).

O ntwikkeli ngen SOV-kaart
Kort voor de zomer hebben het Ministerie van OC&W en de gezamenlijke vervoerders

overeenstemming bereikt over de SOV-kaartsystematiek vanaf 2017 . Deze concept-

overeenkomst is de afgelopen maanden voorgelegd aan de OV-autoriteiten (alle pro-

vincies, waaronder de provincies Groningen en Drenthe, en de zeven stadsregio's) die

vanuit hun tariefbevoegdheid volgens de Wet personenvervoer 2000 de afspraken op

tariefgebied dienden goed te keuren. De OV-autoriteiten hebben inmiddels collectief

ingestemd met deze overeenkomst.

ln hoofdlijnen is in de overeenkomst het volgende afgesproken.

o De huidige systematiek qua studentenvervoer voor wo-studenten, hbo-

studenten en mbo-studenten 18+ en rijksvergoeding blijft gehandhaafd.

Het Ministerie van OC&W betaalt hiervoor € 770 miljoen, waarvan momenteel

ruim € 20 miljoen beschikbaar komt voor het OV-bureau Groningen Drenthe.

. Ook mbo-18-studenten krijgen nu een SOV-kaart. Dit betreft momenteel

I 10.000 studenten en een extra rijksbijdrage aan de sector van € 40 miljoen.

Zeer waarschijnlijk zal deze afspraak voor de sector een derving van inkomsten

betekenen. Voor de concessie Groningen-Drenthe wordt vooralsnog rekening

gehouden met een jaarlijkse derving van ongeveer € 1 miljoen vanaf 2017.
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Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau heeft - net als alle andere OV-autoriteiten -

geoordeeld dat hiermee in totaal een redelijk acceptabele afsprakenset tot stand is

gebracht. Mede op aandringen van Groningen en Drenthe is een drietal randvoor-

waarden bedongen:

a. dat de verdeling van de SOV-middelen, ook in het streekvervoer, prestatie-

afhankelijk wordt, waarbij de OV-autoriteiten nauw betrokken zijn bij de verdeel-

systematiek en eventuele overgangsafspraken. Vervoerders dienen volledige

transparantie te betrachten (voor de concessie Groningen Drenthe worden

extra inkomsten verwacht, omdat studentenaantallen en studentenkilometers de

afgelopen tien jaar hier veel harder gegroeid zijn dan het landelijk gemiddelde);

b. dat er geen landelijke afspraken komen inzake een eventuele doorvertaling van

de mbo-derving naar OV-autoriteiten (voor zover die niet opbrengstverantwoor-

delijk zijn; het OV-bureau Groningen Drenthe is opbrengstverantwoordelijk);

c. dat de tariefbevoegde overheden op termijn een spitsbijdrage van studenten

kunnen vragen als de gezamenlijke partijen (met name de onderwijsinstel-

lingen) er niet in slagen om de studentenverplaatsingen meer naar de daluren

te verplaatsen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedepu van Drenthe,

, secretaris '- - ,-voorzitte-L_

Bijr

Tarieven busvervoer Groningen Drenthe

Achtmaandsrapportage 201 4 OV-bureau Groningen-Drenthe
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Tarieven busvervoer Groningen Drenthe
LTK = tarief is onderdeel van het Landelijk Tarief Kader

LTI = tarief volgt de landelijke tarief index

Kaarttype Kaartsoort 2014 2015

Algemeen Kinderen t/m 3 jaar onder begeleiding volwassene gratis gratis

Per volwassene maximaal twee kinderen 4 t/m 11 jaar gratis gratis

Buurtbussen Ritkaart 2,00€          2,00€          

Maandkaart 30,00€        30,00€        

Eurokaartjes reizen binnen 2 zones of stad (1 uur) 2,00€          2,00€          

reizen 3 t/m 7 zones (1,5 uur) 5,00€          5,00€          

reizen vanaf 8 zones (2 uur) 8,00€          8,00€          

rit Nachtbus Stadskanaal en Stad Groningen & Haren 5,00€          5,00€          

rit Nachtbus regio Groningen 8,00€          8,00€          

Groningen Drenthe Dagkaart 16,00€        16,00€        

Groningen Drenthe Dal-Dagkaart 10,00€        10,00€        

Evenementenkaartje Retour Station Assen - TT Circuit 5,00€          5,00€          

OV-chipkaart GD LTK Basistarief 0,87€          0,88€          

LTI Bedrag per kilometer GD 0,153€        0,155€        

LTI Bedrag per kilometer Nachtbus Stadskanaal 0,153€        0,155€        

LTI Bedrag per kilometer Nachtbus Groningen en Haren 0,306€        0,155€        

LTK Leeftijdskorting 4 t/m 11 jarigen en personen 65 jaar en ouder 34% 34%

Maximum tarief OV-chip per rit overdag 8,00€          8,00€          

Maximum tarief Nachtbus Groningen per rit 8,00€          8,00€          

Maximum tarief Nachtbus Stadskanaal per rit 5,00€          5,00€          

LTK Altijd Korting regulier maand (20 % korting), jaar *10 17,50€        17,50€        

LTK Altijd Korting scholier maand (40 % korting), jaar *10 17,50€        17,50€        

LTK Altijd Korting maand (20 % korting) i.c.m. NS product, jaar *12 11,00€        11,00€        

voordeelmaandkaart 40/4

(40% korting voor reizen na 9 uur, in weekend en vakanties) 4,00€          

OV-jaarkaart LTK Stad/streekdeel 1 persoon 641,00€      648,50€       

LTK Stad/streekdeel 2 personen 1.052,00€    1.064,00€    

LTK Stad/streekdeel 3 personen 1.314,50€    1.329,00€    

LTK Stad/streekdeel 4 personen 1.577,50€    1.595,50€    

LTK Stad/streekdeel 5 personen 1.840,50€    1.861,50€    

LTK Stad/streekdeel 6 of meer personen 2.103,00€    2.127,00€    

LTK Stad/streekdeel bedrijven 774,00€      783,00€       

P+R buskaart Groningen Twee maal 1 uur 5 personen stad Groningen 6,00€          6,00€          

Maandabonnement (per persoon per traject), jaar *10 45,00€        48,00€        

Regiotaxi Instaptarief deur-deur 4,05€          4,10€          

Reis per kilometer deur-deur 1,01€          1,02€          

Instaptarief deur-halte 1,82€          1,84€          

Reis per kilometer deur-halte 0,37€          0,37€          

Korting 2e t/m 8e meereizende persoon, meereizend huisdier 50% 50%

Commercieel tarief voor reizen boven de 15 kilometer

Studentenreisrecht LTK Week- en weekendabonnement zie bijlage zie bijlage

Sterabonnementen vol LTI maandabonnement 1-ster 47,00€        47,60€        

LTI maandabonnement 2-ster 77,20€        78,10€        

LTI maandabonnement 3-ster 114,70€      116,00€       

LTI maandabonnement 4-ster 152,65€      154,40€       

LTI maandabonnement 5-ster 190,10€      192,30€       

LTI maandabonnement 6-ster 227,90€      230,50€       

LTK maandabonnement N(et) 270,20€      273,30€       

Jaarabonnementen 10 maal de prijs van een maandabonnement

Sterabonnementen reductieLTI maandabonnement 1-ster 31,00€        31,40€        

LTI maandabonnement 2-ster 50,95€        51,60€        

LTI maandabonnement 3-ster 75,70€        76,60€        

LTI maandabonnement 4-ster 100,75€      101,90€       

LTI maandabonnement 5-ster 125,45€      126,90€       

LTI maandabonnement 6-ster 150,40€      152,20€       

LTK maandabonnement N(et) 178,35€      180,40€       

Jaarabonnementen 10 maal de prijs van een maandabonnement

Abonnementen reductie zijn te koop voor personen van 4 t/m 18 jaar of van 65 jaar en ouder.  
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1 Inleiding 
 

Inleiding 

Bijgaand treft u de Achtmaandsrapportage 2014 van het OV-bureau Groningen Drenthe aan. De rapportage geeft over 

de eerste acht maanden van 2014 inzicht in het ontwikkelingen in reizigers en klanttevredenheid, de voortgang van 

voorgenomen activiteiten en de meest actuele financiële prognoses over 2014. Gegeven de doelstellingen en 

voornemens van het OV-bureau en de begroting van 2014 laat deze Achtmaandsrapportage qua financiële resultaten 

(nog steeds) een vrij negatief beeld zien. In de afgelopen periode (mei – september) heeft het opbrengstentekort van 

de eerste maanden t.o.v. begroting en verwachtingen zich niet doorgezet, de resultaten vanaf mei zijn niet hoog 

genoeg geweest om de resultaten van de eerste maanden te kunnen compenseren, zodat we – ook door nawerkende 

index-tegenvallers vanuit 2013 - nog steeds een negatief resultaat over 2014 voorzien. Qua uitvoering van 

voorgenomen activiteiten loopt het OV-bureau goed op schema. 

 

Reizigers en klanttevredenheid 

Het aantal reizigerskilometers ligt in de eerste acht maanden van 2014 volgens voorlopige cijfers - anders dan het 

beeld na 4 maanden - nu boven het niveau van 2013 (2% groei). Op de HOV-lijnen (Q-liners en de nieuwe Q-link-

formule) zien we dat de sterke groei van de eerste maanden zich heeft doorgezet. Studentenverplaatsingen groeien 

daarbij het meest. Het normale streekvervoer (‘basisnet’) laat over de eerste acht maanden een duidelijke 

reizigersdaling zien, met name ook op de middellange afstanden (10-20 kilometer). Dit hangt vermoedelijk samen met 

de zachte weersomstandigheden in de eerste maanden van 2014 (waardoor reizigers wellicht veel vaker voor de fiets 

hebben gekozen). Vanaf mei zien we gebruikscijfers in lijn met 2013. Verder ligt het aantal klachten in de 

rapportageperiode 2014 inmiddels structureel vrij ruim boven het aantal klachten in dezelfde periode van 2013. 

Nadere analyse wijst uit dat dit vermoedelijk vooral samenhangt met een lagere klachtendrempel als gevolg van 

betere registratie van klachten via social media door Qbuzz. Het aantal gerapporteerde incidenten sociale veiligheid 

ligt nog steeds iets hoger dan het lage niveau van 2013. 

 

Voornemens en projecten 

Het inhoudelijk deel van deze rapportage heeft sinds 2013 een heel andere vorm gekregen dan de voorgaande jaren. 

Door middel van signaalkleuren kan de lezer in één oogopslag inzicht krijgen in de vraag of de uitvoering van de 

verschillende onderdelen zoals die in de begroting van het OV-bureau van 2014 zijn opgenomen 

- ofwel op schema ligt (groen),  

- ofwel aandacht behoeft/in gevaar is (geel),  

- ofwel wezenlijk achterloopt dan wel niet zal worden gerealiseerd (rood). 

Uit het kleurenoverzicht blijkt dat de uitvoering van de meeste voornemens goed op schema ligt.  

 

Opvallende zaken in de eerste acht maanden van 2014 zijn geweest: 

- De start van de Q-link-formule in en rond de stad Groningen, die bij reizigers goed blijkt aan te slaan. Na de 

zomer van 2014 zijn de blauwe, paarse en oranje Q-link-lijnen uitgebreid met een Q-link-groen (huidige  

lijn 11 van Hoofdstation via Grote Markt, Station Noord en Zernike naar station Zuidhorn). 

- Afronding van nadere afspraken met concessiehouder Qbuzz, waarbij naast hybride dubbelgelede bussen  

(Q-link Groen) ook afspraken zijn gemaakt over langere en schonere Q-liner-bussen en in een aantal gevallen 

midibussen in plaats van normale streekbussen. De invoering hiervan heeft – zij het met hier en daar enige 

vertraging – plaatsgehad na de zomervakantie van 2014. 

- De vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de komende aanbestedingen (concessies vanaf 2018). 

Tevens is daarmee de fase van doorontwikkeling naar een Programma van Eisen gestart, het PvE dient voor 

de zomer van 2015 gereed te zijn. 

- De dienstregeling 2015 (en deels 2016) is na de inspraak vóór de zomervakantie vastgesteld, en bevindt zich 

thans in de implementatiefase. Deze dienstregeling staat in het teken van (doordachte) bezuinigingen, door 

grote externe financiële tegenvallers (BDU, SOV) die najaar 2013 bekend werden. 

- Nadere aangescherpte afspraken met Qbuzz rond de rolstoeltoegankelijkheid van het busvervoer na een 

vervelend incident begin van de zomer. 
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- Promotieactiviteiten rondom de thema’s HOV (Q-link, Q-liner), Zomerbroezz’n, 40/4-dalproduct en de 

opening van het vernieuwde Servicepunt op het hoofdstation in Groningen. 

- Samenspel met RGA en Groningen Bereikbaar rond de HOV-visie in en rond Groningen en de bereikbaarheid 

van Groningen in de periode 2016-2020. 

- Het kabinetsbesluit om de Studenten-OV-kaart in stand te houden haalt één van de grote financiële 

vraagstukken op langere termijn grotendeels weg. Echter de keuze van de Minister van I&M om de BDU niet 

langer te indexeren blijft een groot financieel probleem, aangezien de sectorkosten jaarlijks wel met 

gemiddeld 2-3% stijgen, waardoor elk jaar opnieuw koopkrachtverlies blijft dreigen. De gezamenlijke 

provincies zijn hiertegen in beroep gegaan. 

 

Financieel beeld 

Nadat 2013 met een ruim positief saldo is afgesloten (€ 3.900.000) geven de eerste maanden van 2014 aanleiding tot 

een negatieve prognose, die zich overigens ten opzichte van mei/juni wel wat heeft hersteld: het verwachte 

jaarresultaat 2014 is na 8 maanden € 1.100.000 negatief, met name door tegenvallende her-indexering over 2013 

(n.a.v. recente CPB-cijfers) en de tegengevallen reizigersopbrengsten in de eerste vier maanden, die slechts deels zijn 

gecompenseerd door betere cijfers in de periode vanaf mei. De huidige prognose is dat het weerstandsvermogen eind 

2014 € 2,0 miljoen euro zal bedragen (begroting: € 3,7), maar zich in de loop van 2015 weer herstelt (naar €3,2 

miljoen euro), en zich pas – als zich de komende jaren geen wijzigingen voordoen - vanaf 2017 in toenemende mate 

negatief zal gaan ontwikkelen.  
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2 Programma collectief personenvervoer: 

hoofdlijnen 
 

Het enige programma in de begroting is Collectief personenvervoer. Dit programma omvat alle producten die in de 

volgende hoofdstukken aan de orde komen. Het doel van het programma Collectief personenvervoer valt samen met 

het doel van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe. Dit doel is: 

het realiseren, in stand houden en  

verbeteren van openbaar vervoer. 

Indicatoren voor de realisatie van dit doel zijn:  

• reizigersgroei (aantallen) 0%; 

• klanttevredenheid 7,5; 

• gebiedsdekkend basisnet. 

 

In de eerste acht maanden van 2014 legden in totaal ruim 23.000.000 reizigers ruim 293.000.000 kilometer af in het 

busvervoer van de concessies van het OV-bureau. Het aantal reizigers daalde in de eerste acht maanden van 2014 

t.o.v. 2013, 1,3% lager. Vermoedelijk mede door de zachte winter hebben minder reizigers van de bus gebruik 

gemaakt. In vergelijking met de eerste vier maanden (-3%) is de reizigersdaling niet verder doorgezet in de tweede 

viermaands periode.  

 

Bij de klanttevredenheid gaat het om de rapportcijfers, zoals die blijken uit het jaarlijkse, landelijke 

klanttevredenheidsonderzoek. In de onderstaande tabel is de meerjarige ontwikkeling van de 

klanttevredenheidscijfers weergegeven, waarbij voor 2014 de streefwaarde is vermeld. 

 

Klanttevredenheid realisatie streefwaarde 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

gemiddelde concessies 7,3 7,4 7,4 7,6 7,5 7,5 7,4 7,5 

 

De realisatiecijfers voor de klanttevredenheid komen pas na afloop van een jaar beschikbaar. Een vergelijkbare 

indicator, het aantal binnenkomende klachten, geeft over de eerste acht maanden van 2014 een iets minder positief 

beeld dan over de vergelijkbare maanden van 2013. Het aantal binnengekomen eerstelijns klachten over januari t/m 

augustus bedroeg in 2013: 1.884 en in 2014: 2.586. De toename van deze klachten is vermoedelijk veroorzaakt deels 

door de nieuwe dienstregeling, deels door de wijze waarop het verzamelen van klachten plaatsvindt, nl. door 

gebruikmaking van de social media, waarmee het melden van de klachten laagdrempeliger is geworden. 

 

In financiële zin laten de eerste acht maanden van 2014 een minder goed beeld zien dan begroot. Op jaarbasis 

verwachten we een exploitatiesaldo van - € 1,1 miljoen (inclusief nagekomen effect over 2013), waar we een 

overschot hadden begroot van € 1,2 miljoen, dat zou worden toegevoegd aan de egalisatie- en weerstandscapaciteit. 

 

Samenvatting financieel (in € x 1.000) 

Realisatie na 8 

maanden 

Lasten 113.290 74.156 111.752 -1.538

Baten 113.290 75.622 111.261 -2.030

Extra saldo vorig jaar 0 -587 -587 -587

Verwacht exploitatiesaldo 0 878 -1.078 -1.079

Lasten  Begroot 2014  Prognose 

oktober 2014 

op jaarbasis 

 Verschil  

prognose 

oktober - 

 

 

 

Voor een verdere toelichting op de financiële cijfers verwijzen we naar de volgende hoofdstukken. 
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3 Achtmaandsrapportage in hoofdlijnen  
 

In de navolgende tabel is weergegeven wat in financiële zin is gerealiseerd na acht maanden in vergelijking met wat is 

begroot. Tevens is aangegeven welke prognose op jaarbasis wordt verwacht. Bedragen in de tabellen zijn 

weergegeven in euro’s x 1.000. 

 

Lasten    Begroot 

2014  

  Realisatie na 

8 maanden  

   Prognose 

oktober 

2014 op 

jaarbasis  

   Verschil  

prognose 

oktober - 

begroot 

2014  
          

Klant - reiziger   998   466   958   -40 

Marketing en communicatie   933   459   893   -40 

Klant – reiziger overig   65   7   65   0 

                  

Ontwikkeling   1.121   662   1.084   -37 

Strategische innovatie   150   13   150   0 

Reizigersinformatie en haltebeleid   317   210   280   -37 

Sociale veiligheid   654   439   654   0 

                  

Beheer   106.176   73.886   105.738   -438 

Beheer algemeen en audits   116   35   116   0 

Concessiemanagement GD   90.866   64.059   91.156   290 

Concessiemanagement HOV   3.835   2.886   3.889   54 

Concessiemanagement Q315   488   309   482   -6 

Concessiemanagement KLOV   10.871   6.598   10.148   -723 

Stelpost buslijn Levelink   0   0   18   18 

Stelpost dienstregelingmutaties 2014   0   0   -71   -71 

                  

Informatie en analyse   149   81   149   0 

Informatie en analyse   149   81   149   0 

                  

Special projects   1.532   596   1.708   176 

Evenementen- en nachtvervoer   363   159   296   -67 

OV-chipkaart additionele kosten   1.169   437   1.412   243 

                  

Bedrijfsvoering   2.083   1.528   2.115   32 

Lonen en salarissen   1.653   1.374   1.665   12 

Huisvestingskosten   113   9   109   -4 

Kantoorkosten   104   66   102   -2 

Advieskosten   213   78   239   26 

                  

Financiering   1.231   -3.062   0   -1.231 

Stelpost nog te realiseren bezuinigingen/ 

opbrengsten 

  

0   0   0   0 

Financiering en dekkingsmiddelen; onvoorzien   0   0   0   0 

Vooruitontvangen BDU middelen; stremmingen   0   -3.062   0   0 

Stelpost beschikbaar voor maatregelen   0   0   0   0 

Vooruitontvangen BDU middelen; rente   0   0   0   0 

Opbouw egalisatiebuffer, weerstandscapaciteit en 

maatregelen 

  

1.231   0   0   -1.231 

                  

Totaal lasten   113.290   74.156   111.752   -1.538 
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Baten       Begroot 

2014  

  Realisatie 

na 8 

maanden  

   Prognose 

oktober 

2014 op 

jaarbasis  

   Verschil  

prognose 

oktober - 

begroot 2014            

Klant   0   2   0   0 

Klant reiziger overig   0   2   0   0 

                  

Ontwikkeling   25   15   25   0 

Sociale veiligheid   25   15   25   0 

                  

Beheer   53.761   35.216   49.945   -3.817 

Concessiemanagement GD   50.090   33.750   46.587   -3.503 

Concessiemanagement HOV   1.880   1.183   1.966   86 

Concessiemanagement KLOV   1.791   283   1.392   -400 

                  

Special Projects   363   0   296   -67 

Evenementen- en nachtvervoer   363   0   296   -67 

                  

Bedrijfsvoering   945   22   782   -163 

Lonen en salarissen   945   22   782   -163 

                  

Financiering   58.196   40.368   60.212   2.016 

Bijdrage BDU   57.720   40.368   57.505   -215 

Extra bijdrage BDU (businesscase)   0   0   2.400   2.400 

Specifieke BDU subsidies   0   0   0   0 

Te vergoeden BTW-OV   256   0   87   -169 

Rente   10   0   10   0 

Overige baten   210   0   210   0 

Mutatie vooruitontvangen BDU   0   0   0   0 

                  

Totaal baten   113.290   75.622   111.261   -2.030 

 

 

Saldo   0   1.466   -491   -491 

Extra saldo vorig jaar 0   -587   -587   -587 

Verwacht exploitatiesaldo   0   878   -1.078   -1.079 

 

 

Prognose 2014 

Na acht maanden 2014 geeft de meest actuele prognose nog steeds een minder goed beeld te zien dan begroot. Het 

exploitatiesaldo over 2014 prognotiseren wij op € 0,5 miljoen negatief, en inclusief het nagekomen nadeel over 2013 van 

€ 0,6 miljoen op € 1,1 miljoen negatief. Analyse van de belangrijkste verschillen tussen Begroot en Prognose geeft het 

volgende beeld. 

 

Lasten: 

• De GD concessie valt naar verwachting € 0,3 miljoen duurder uit door indexeringseffecten vanuit 2013 (N). 

• Het kleinschalig OV (KLOV) valt € 0,7 miljoen lager uit doordat minder gebruik gemaakt is van lijnbelbussen en 

Regiotaxi (V). 

• De kosten voor de OV chipkaart vallen naar verwachting ruim € 0,2 miljoen hoger uit door hogere transactie- 

en distributiekosten (N). 

• De last die begroot was voor de opbouw in 2014 voor het weerstandsvermogen van € 1,2 miljoen wordt niet 

gehaald als resultaat van de geprognosticeerde baten en laten (V). 

 

 



achtmaandsrapportage 2014 | 8 

 

Baten: 

• De reizigersopbrengsten vallen €3,8 miljoen lager uit (N) dan begroot door: 

o daling van alle reizigersopbrengsten door een lagere index dan begroot; 

o daling van de SOV opbrengsten voornamelijk door het BOS-onderzoek;  

o daling van opbrengsten abonnementen; 

o daling van regionale kaartsoorten; 

o lichte stijging van chipkaartopbrengsten; 

o achterblijven van de baten KLOV door minder gebruik van met name de Regiotaxi. 

• Het achterblijven van de baten bedrijfsvoering (lonen en salarissen) met €0,2 miljoen komt doordat in de 

begroting nog rekening gehouden was met een vergoeding van het Trambureau voor inzet van medewerkers 

van het OV-bureau (N). 

• De bijdrage BDU blijft €0,4 miljoen achter bij de begroting omdat in de begroting nog rekening gehouden was 

met een indexering van 1%, waar deze volgens de actuele inschatting (nagenoeg) 0% bedraagt (N). 

• De extra BDU bijdrage uit de business case van €2,4 miljoen gedurende vier jaar was nog niet begroot (V). 

 

Risico’s en onzekerheden   

De bedragen in het financiële overzicht zijn prognoses. Deze prognoses bevatten enkele risico’s1 en onzekerheden die 

kunnen leiden tot het bijstellen van prognoses en realisatie. De volgende onzekerheden hebben een behoorlijke 

invloed op het resultaat en hebben betrekking op de posten ‘Lasten concessies’ en ‘Baten concessies’, namelijk: 

 

Lasten: 

• Definitieve afrekening met vervoerders: nog niet alle afrekeningen over 2013 zijn afgerond (i.v.m. nog niet 

definitieve reizigersopbrengsten). De definitieve afrekeningen met de vervoerders over het jaar 2013 worden op 

zijn vroegst in het najaar 2014 verricht. De definitieve afrekeningen met de vervoerders kunnen afwijken met de 

ramingen die in de jaarrekening van 2013 worden vermeld. Een marge van ca. - €500.000 en €500.000 is reëel. 

• LBI-index: De DRU prijzen worden jaarlijks verhoogd met de LBI-index. Deze LBI-index is lastig te voorspellen, 

maar een hoger (of lagere) dan verwachte index van bijvoorbeeld 1% leidt voor het OV-bureau tot meer dan € 1 

miljoen aan extra vervoerskosten. In de kolom begroting is uitgegaan van een LBI-index van 3%. Voor de prognose 

houden we momenteel rekening met een LBI-index van 2,21% voor 2014 en 1,85% voor 2015. De onzekerheid 

bestaat dat de definitieve LBI-index hoger of lager uitkomt waarbij rekening moet worden gehouden met een 

marge van ca. - €1.000.000 en €1.000.000 aan vervoerskosten. Binnen de LBI-index is met name onzekerheid over 

de ontwikkeling van de component dieselolie en de index van de loonvoet marktsector. 

• Versterkingen: Weliswaar is met de vervoerder een afsprakenkader afgesproken over versterkingsbeleid, echter 

bij onverwachte toenames van de reizigersstromen moet hier in het belang van de reiziger worden afgeweken 

waardoor hogere of lagere vervoerkosten ontstaan. Een marge voor deze onzekerheid van enkele tonnen is reëel.  

• Vraagafhankelijk vervoer (lijnbelbus en Regiotaxi): De subsidiering heeft een open einderegeling. Dit kan tevens 

leiden tot onverwachte hogere of lagere vervoerskosten. Ook hier geldt, net zoals het reguliere openbaar vervoer, 

een marge voor deze onzekerheid van ca. - €750.000 en €750.000. 

 

Baten: 

• Verdeelmethodiek abonnementen en grootgebruik contracten: De reizigersopbrengsten uit abonnementen en 

grootgebruik contracten worden in 2013 en 2014 op een andere manier (regionaal en landelijk) verdeeld dan in 

2012 en 2011. Een marge van - €1.000.000 en €1.000.000 aan reizigersopbrengsten is voor de abonnementen en 

grootgebruik reëel. 

• Veranderende omstandigheden: In de eerste maanden van het jaar kunnen gerealiseerde opbrengsten afwijken 

van hetgeen in eerste instantie is geprognotiseerd. Deze afwijking wordt veroorzaakt door veranderende 

omstandigheden, zoals het weer, kwaliteit van het vervoer, brandstofprijzen, aantal studenten, economische 

stagnatie (werkloosheid) etc. De prognose is namelijk gebaseerd op het voorgaande jaar en dient mogelijk op 

                                                                 
1 De risico’s zijn tevens weergegeven in de notitie risicomanagement – en weerstandsvermogen zoals is vastgesteld in het AB van 

juni 2012. 
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basis van veranderende omstandigheden gedurende de loop van het jaar worden bijgesteld. Hier is een marge 

van - €1.000.000 en €1.000.000 aan opbrengsten voor deze onzekerheid op zijn plaats. 

  

Prognose saldi 2014 en 2015 en effect op de weerstandscapaciteit 

In de onderstaande tabel is zijn de verwachte exploitatiesaldi weergegeven en het effect op de weerstandscapaciteit. 

Ten opzichte van de streefdata voor het weer op peil brengen daarvan liggen we minder goed op koers dan begroot, 

zij het dat de vooruitzichten voor 2015 wel voor een positief financieel zorgen. In de notitie risicomanagement en 

weerstandsvermogen is eind 2016 als streefdatum genoemd voor het peil brengen van de weerstandscapaciteit tot 

een bedrag van € 2,5 miljoen. Op grond van de prognoses in deze achtmaandsrapportage is dat bedrag eind 2015 al 

gehaald. 

 

 

Achtmaandsrapportage (bedragen in euro's * 1000)

Begroting Prognose   

oktober

Begroting Prognose   

oktober

Totaal lasten 112.057 111.752 113.624 111.130

Totaal baten 113.290 111.261 113.638 112.306

Saldo         1.233                 491-                   14               1.176 

Extra saldo vorig jaar                   -                 587-                     -                      - 

Stand egalisatie- en weerstandscapaciteit begin jaar         2.493              3.090              1.957               2.011 

Mutatie egalisatie- en weerstandscapaciteit         1.233              1.078-                   14               1.176 

Stand egalisatie- en weerstandscapaciteit einde jaar         3.726              2.011              1.971               3.188 

2014 2015
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4. Productenrealisatie 
 

4.1 Productenrealisatie: klant - reiziger 
 

Klant-reiziger omvat: 

• marketing, communicatie en sales 

• tarieven en vervoerbewijzen 

• reizigersinspraak 

• consumentenplatform 

 

 

Doelen 2014   Realisatie 2014 

Marketing, communicatie en sales 4 8  

De grote campagnes en continue activiteiten zijn 

in het onderstaande activiteitenschema vermeld. 

Daarnaast zetten we in 2014 in op (in volgorde van 

belangrijkheid): 

   

• dienstregeling 2014 en 2015 (informeren 

bestaande reizigers); 

   

• OV-specials winter- en zomereditie;    

• gerichte campagnes op sterke producten (P+R, 

‘sterke lijnen’); 

   

• gerichte campagnes met gemeenten of 

andere partijen om “herintreders” te werven; 

   

• voortzetten aanpak zakelijke markt: maatwerk 

advies en uitproberen gericht op zowel 

individuen als werkgevers; 

   

• samen met andere stakeholders de sector 

toerisme & recreatie ondersteunen door 

promotie van het busgebruik (Ontdek 

Groningen en Drenthe met de bus); 

   

• opvolger sterabonnement in 2014 

vermarkten; 

  4) Arriva kan waarschijnlijk per 1 januari 2015 trajecten 

verchippen, ook met producten (bijv dalkorting). 

Hierdoor kunnen de zichtabonnementen worden 

opgeheven. 

8) De opvolger van het sterabonnement wordt niet 

gerealiseerd in 2014. Voorwaarde voor een alternatief 

voor sterabonnementen is dat Arriva trein de abonne-

menten gaat verchippen om een geïntegreerde bus-

trein oplossing mogelijk te maken. Arriva heeft hier 

meer tijd voor nodig dan gepland, maar lijkt op 1 januari 

2015 klaar te zijn om een proef met Gomarus te gaan 

starten onder regie van het OV-bureau. Afhankelijk van 

de uitkomsten van de proef is uitrol in 2015 dan 

mogelijk. 

• aandacht voor de (vaste) klant;    

• continueren interactie/dialoog/meedoen in 

social media en verkennen speciale 

‘distributiekanalen’ 
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Tarieven en vervoerbewijzen 4 8  

Redelijke tarieven die in verhouding staan t.o.v. 

kosten voor alternatieve vormen van vervoer, en 

die de marketingdoelstellingen ondersteunen, en 

goede beschikbaarheid vervoerbewijzen door: 

   

• laagdrempelig tariefsysteem: bij voorkeur met 

OV-chipkaart, wagenverkoop als oplossing 

voor incidentele reizigers; 

   

• tariefindexatie conform landelijke lijn, 

gemakskaarten (eurokaartjes) mogen duurder 

zijn; 

   

• tarieven en kaartsoorten die sociaal en 

recreatief busgebruik buiten de spits 

aantrekkelijk maken; 

   

• (chipkaart) tarievenkader analyseren en 

doorontwikkelen en nieuwe 

(kortings)proposities in samenhang met 

andere decentrale overheden/vervoerders, 

onder andere afgestemd op betere spreiding 

over dag en week. Op termijn vervanging van 

sterabonnementen door chipkaart propositie; 

   

• integraal tariefsysteem voor openbaar vervoer 

in Groningen en Drenthe; zoveel mogelijk 

tariefintegratie trein. 

  4) Er vinden besprekingen plaats met de betrokken 

partijen, zowel in noordelijk verband als landelijk 

(NOVB-traject). Er zijn zeker stappen gezet, maar 

oplossingen stuiten voorlopig nog op de haalbaarheid 

van geïntegreerde tariefstellingen waar een klant echt 

wat aan heeft. 

8) De situatie is ongewijzigd. Er is veel overleg, hetgeen 

bijdraagt aan (beperking) van wildgroei aan kortings-

producten door vervoerders. Er wordt blijvend aan 

gewerkt. 

Reizigersinspraak 4 8  

Digitaal Reizigerspanel 

Continueren digitaal reizigerspanel 

 

 

 

 

 

Klantenpanels 

Waar nodig en mogelijk fysieke klantenpanels voor 

Servicebussen. 

 

 

 

 

 

Consumentenplatform 4 8  

• Het OV-bureau zorgt ervoor dat 

Consumentenplatforms tijdig worden 

betrokken bij advisering en neemt deel als 

contactpersoon bij de bijeenkomsten van de 

platforms. 

   

• Het OV-bureau zal de Consumentenplatforms 

ondersteuning bieden voor doorgaande 

professionalisering. 

   

• Ook in 2014 zal worden gewerkt met 

thematische werkgroepjes als voorbereiding 

op grotere thema’s. 
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4.2 Productenrealisatie: ontwikkeling 
 

 

Ontwikkeling omvat: 

• ontwikkeling OV lange termijn 

• ontwerp dienstregeling en OV-product 

• ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en haltebeleid 

• reizigersinformatie 

• duurzaamheid en milieu 

 

 

Doelen 2014   Realisatie 2014 

Ontwikkeling OV lange termijn 4 8  

Ontwikkelen met oog voor ieders belang (robuuste 

ontwikkelrelatie). 

   

Verbinding leggen tussen investeringen in 

infrastructuur en exploitatie OV (versnelling OV) 

   

Bijdrage aan structuurvisies    

Bijdrage aan (strategische) afstemming grote 

projecten 

   

Bijdragen aan het formuleren en vastleggen van de 

aanbestedingsopzet: o.a. bedrijfsmodel, 

wagenpark en strategische infrastructuur  

   

Ontwerp dienstregeling en OV-product 4 8  

Ontwikkeling dienstregeling 2015 passend binnen 

de financiële kaders en gericht op verdergaande 

netwerkintegratie met trein 

   

Uitbouwen verdieners OV bovenkant lijnennet: 

- focus op versnellen bestaande lijnennet; 

- optimaliseren Q-liners; 

- uitbouwen en integreren P+R Citybus-

systeem met Regionaal HOV 

   

Slim herontwerp OV onderkant lijnennet met 

vervoerders: 

- klein waar kan, groot waar moet; 

- vraagafhankelijk waar kan, vast waar 

moet; 

- verbeteren kostendekkingsgraad slecht 

renderende lijnen, bijvoorbeeld door inzet 

op buurtbus. 

   

OV net stad met hoogwaardige busassen    

Inzet op realistische rijtijden    

Taskforce Mobiliteitsmanagement Ring Zuid, P+R 

product voor werkzaamheden Zuidelijke 

Ringwegontwikkelen. 

   

(Vervoerkundig) onderzoek    

Stremmingen en omleidingen klantvriendelijk 

oplossen 
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Ontwikkeling OV-infrastructuur knooppunten en 

haltebeleid 

4 8  

Intensieve samenwerking met gemeenten en andere 

wegbeheerders m.b.t. OV-infrastructuur 

   

Beschikbare voorzieningen/infra op knooppunten 

verbeteren 

   

Aandacht voor visueel/auditief, zie ook onder 

reizigersinformatie 

   

Het verder vervoerder onafhankelijk maken van 

strategische OV-infrastructuur 

   

Reizigersinformatie 4 8  

Dynamische informatie in de bus en op straat.    

Dynamische informatie (DRIS) beschikbaar langs 

andere kanalen en media dan panelen op straat 

ontwikkelen (mobiel, smartphone, internet etc.) 

   

Haltescan informatie (toegankelijkheid e.d.) 

digitaal beschikbaar maken gekoppeld aan 

(actueel) reisadvies (i.s.m. Ministerie) 

  4) In samenwerking met het ministerie zijn de 

verschillende DO´s de overeenkomst voor het NDOV 

aangegaan. In het NDOV worden data verzameld die 

kunnen worden gebruikt door appbouwers om 

reisinformatie te genereren. Een van de beschikbare 

data elementen betreft de haltedata zoals die in 

Haltescan voor handen is. De data wordt nu door GOVI 

verzameld en zal via GOVI worden aangeleverd aan het 

NDOV. De data is daarmee open data geworden, 

waarmee de mogelijkheid voor de markt is ontstaan 

om de halte gegevens te gaan koppelen aan een 

actueel reisadvies. Het ministerie en daarmee ook de 

DO´s laten het bouwen van apps die de gegevens 

combineren over aan de markt. 

8) De toegankelijkheidsinformatie van haltes is 

aangevuld in Haltescan en het totale bestand wordt 

aangeleverd aan GOVI/NDOV haltedatabeheer. 

Hiermee heeft het OV-bureau Groningen Drenthe haar 

deel gedaan om halte informatie vrij te geven aan de 

markt voor actuele reisinformatie. 

Aandacht voor visueel/auditief gehandicapten, 

oplevering reisinformatie App en slechtzienden 

  4) Hoewel de markt de ontwikkeling van de meeste 

apps voor haar rekening neemt, is het toegankelijk 

maken van de actuele reisinformatie voor blinden en 

slechtzienden daarin wat ons betreft nog onderbelicht. 

De markt zit echter niet volledig stil. Veel applicaties 

werken wel met goede stemherkenning bijvoorbeeld.  

Het opleveren van de door ons geplande app loopt 

enige vertraging op, omdat we nog zoeken naar de 

juiste weg tussen overheidsopdracht en marktwerking. 

Ook het ministerie van I en M toont interesse in het 

stimuleren van de markt op dit onderwerp. 

8) Inmiddels is gebleken dat het ministerie de regierol 

op het gebied van visueel/auditief toegankelijk maken 
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van dynamische reisinformatie d.m.v. een app niet 

oppakt, in tegenstelling tot eerdere toezeggingen. 

Gesprekken met andere decentrale overheden zijn 

gestart om gezamenlijk een app te ontwikkelen. Deze 

zal naar verwachting echter niet bij opleving van alle 

panelen gereed zijn maar enkele maanden later. 

Duurzaamheid/milieu 4 8  

Het OV-bureau draagt bij aan het voldoen aan 

milieueisen bijvoorbeeld op het gebied van 

uitstoot fijnstof en roet. 

  Er is onderzoek gedaan naar LNG bussen; buca groen  

 

 

4.3 Productenrealisatie: beheer 
 

Beheer omvat: 

• voorbereidingen aanbestedingen 

• beheer algemeen en audits 

• beheer concessies 

- beheer GD / HOV 

- beheer kleinschalige OV-concessies 

- grensoverschrijdende lijnen 

• beheer OV-chipkaart 

• beheer sociale veiligheid 

• beheer toegankelijkheid OV 

• beheer DRIS 

• beheer financiën dienstregeling en dienstregeling processen 

 

Doelen 2014   Realisatie 2014 

Voorbereidingen aanbestedingen 4 8  

In 2014 zal worden gestart met de uitwerking van de 

Nota van Uitgangspunten wat uiteindelijk moet 

resulteren in een Programma van Eisen. 

   

Beheer algemeen en audits 4 8  

Monitoring van reizigersopbrengsten    

Informatiebronnen verder optimaliseren en beter 

benutten t.b.v. de beheerfunctie: digitaal 

reizigerspanel, klantenbarometer, 

klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s), OV-

chipkaart- en GOVI-informatie en informatie uit 

overige bronnen zoals OV-stewards en 

chauffeurspanel. 

   

Opstellen jaarlijks kwaliteitsplan en beheersagenda.    

Juiste opbrengsten bij de vervoersprestatie, o.a.: 

- borging van de reizigersopbrengsten van 

alle concessiehouders 

- toezicht op de juiste verdeling van 

opbrengsten OV-chipkaart; 

- inspraak bij de verdeling van de SOV-

gelden; 
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- actieve rol in opbrengstverdeling 

abonnementsgelden; 

- effectieve controle op- en preventie van 

zwart- en grijsrijden. 

 

 

 

 

 

8) Q-link lijn 15 heeft sinds de nieuwe grote bussen 

zijn ingestroomd een open instapregime, zowel op 

het hoofdstation als in Zernike gaan alle deuren open 

zodat reizigers snel kunnen instappen. Met een open 

instapregime is de pakkans weliswaar klein (0,02 %), 

maar gegeven het feit dat vrijwel alle reizigers met 

een studenten OV kaart reizen is dit een beperkt 

risico. 

Doordat steeds meer grotere eenheden worden 

ingezet (vooral binnen Q-link) is er een toenemend 

risico op zwart- en grijsrijden doordat reizigers bij de 

achterdeuren instappen. De huidige inzet van OV-

stewards is vermoedelijk onvoldoende om dit risico te 

beperken. Hierop wordt nader onderzoek verricht en 

maatregelen genomen. 

Beheer concessies 4 8  

Structureel, systematisch en proactief beheer van de 

verschillende concessies zodat vervoerders minimaal 

de uitgevraagde kwaliteit van de dienstverlening 

realiseren. 

   

Door actief beheer een bijdrage leveren aan het 

realiseren van een klanttevredenheid van minimaal 

een 7,5. 

   

Verbetering van de kosten/batenverhouding van de 

verschillende concessies. 

  4) Door de achterblijvende opbrengsten over de 

eerste maanden van 2014 blijft verbetering van de 

kosten batenverhouding vooralsnog achterwege. 

8) Weliswaar is over de laatste maanden sprake van 

een lichte verbetering, maar t.o.v. 2013 is bij de 

huidige prognose sprake van een daling. In cijfers: 

   2013 

realisatie 

 

    2014   

prognose 

augustus 

2014 

prognose 

oktober 

    51,5%    47,0% 47,4% 
 

Kwaliteitsbehoud en –doorontwikkeling: 

- m.n. onzekerheidsreductie bij reizigers  

- uitvoeringskwaliteit en informatie rond de 

dienstregelingovergang; 

- coördinerende rol Qbuzz t.o.v. overige 

vervoerders. 

   

Beheer OV-chipkaart 4 8  

Goed functionerend OV-chipkaartsysteem en 

daaraan gerelateerde processen. 

   

Uitvoering en verbetering van klantvriendelijke en 

effectieve processen bij problemen met de OV-

chipkaart. 

   

Beheer sociale veiligheid 4 8  

Scheppen van organisatorische voorwaarden en   4) Uitvoeringskwaliteit is nog onvoldoende en heeft 
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waarborgen om de contractpartijen beter te kunnen 

aansturen. 

voortdurend aandacht. Ook is de capaciteit m.n. bij 

incidenten onvoldoende. 

8) Nog steeds geen verbeteringen geconstateerd. 

De huidige controles meer en beter reguleren.   4) Voorbereiding van de uitbreiding van taken o.b.v. 

art 72: ook kunnen beboeten bij overtreding van de 

huisregels door de OV-stewards. 

8) Nog niet gerealiseerd. 

Handhavend optreden bij meervoudige signalen.    

Het percentage zwart- en grijsrijden behouden op 

1%. 

   

Beheer toegankelijkheid OV 4 8  

Borging van de uitvoeringskwaliteit (m.n. de 

dienstverlening door de chauffeurs) 

   

Beheer DRIS 4 8  

Pro-actief beheer van de kwaliteit van de 

dynamische reizigersinformatie 

   

Inrichting van het ketenbeheerssysteem 

(kwaliteitsindicatoren en rapportages) 

   

Contractbeheer en incidentenbeheer    

Beheer financiën dienstregeling en 

dienstregelingprocessen 

4 8  

Financiële stabiliteit door: 

- financieel beheer dienstregeling 2014; 

- scherper zicht op meer- en minderwerk, 

versterkingen en daarbij behorende kosten; 

- het binnen vastgestelde financiële kaders 

realiseren van een kwalitatief 

hoogwaardige dienstregeling 2015 die 

maximaal tegemoet komt aan de vraag van 

de reiziger; 

- gedegen afrekening dienstregeling 2013. 

   

 

 

4.4 Productenrealisatie: informatie en analyse 
 

Informatie en analyse omvat: 

• bronbeleid 

• rapportages, o.a. MARAPs 

• financiële informatievoorziening, advisering en ondersteuning 

• coördinatie onderzoeken 

• analyse en publicaties (o.a. klantenbarometer en trendmonitor) 

• kwaliteitszorg en coördinatie klachtafhandeling 

 

Doelen 2014   Realisatie 2014 

Bronbeleid 4 8  

Waarborgen van kwalitatief goede informatiebronnen 

zoals KpVV, ConMIS, OV-chipkaart, GOVI, etc. 

   

Bewaken inkomende informatiestromen van de 

vervoerders, VBN, TLS, e.d. 
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Benutten van extra informatiemogelijkheden van de 

OV-chipkaart. 

   

Rapportages 4 8  

Opstellen van rapportages ter ondersteuning van de 

uitvoering van het beleid, zoals 

managementrapportages 

   

Financiële informatievoorziening, advisering en 

ondersteuning 

4 8  

Op basis van de beschikbare bronnen verstrekken van 

financiële informatie. 

   

Het verstrekken van adviezen t.b.v. de voorbereiding 

en de uitvoering van het beleid. 

   

Beheer van subsidieverlening en vaststelling m.b.t. de 

concessies. 

   

Bieden van ondersteuning bij de beheeragenda voor 

de GD-concessie en HOV-concessie. 

   

Managementrapportages voor gemeenten en 

vervoerders; verzameling en analyse van gegevens. 

   

Opstellen van prognoses t.b.v. bestuursrapportages.    

Opstellen van ramingen voor financiële 

verantwoordingen. 

   

Ondersteunen van de budgetbewaking.    

Coördinatie onderzoeken 4 8  

Coördineren van onderzoeken die worden uitgevoerd 

t.b.v. beheer, ontwikkeling en marketing & 

communicatie. 

   

Analyse en publicaties 4 8  

Het uitvoeren van analyses t.b.v. beleid.    

Het ontwikkelen van een multimodaal analysetool 

(Beter Benutten). 

   

Het verzorgen van publicaties zoals Trendmonitor en 

Klantenbarometer. 

   

Kwaliteitszorg en coördinatie klachtenafhandeling 4 8  

Coördineren van de klachtafhandeling.    

Het verwerken van klachten tot stuurinformatie en 

(management)rapportages die zijn ingediend bij de 

vervoerders. 

   

 

 

 

4.5 Productenrealisatie: special projects 
 

Special projects omvat: 

• evenementen en nachtvervoer 

• projecten voor derden 
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Doelen 2014   Realisatie 2014 

Evenementen- en nachtvervoer 4 8  

Evenementenvervoer en nachtbussen zullen blijvend 

kostendekkend worden ingezet. Het nachtbusnetwerk 

zal op basis van vraag vanuit organisaties (gemeenten 

e.d.) en reizigers waar mogelijk worden uitgebreid en 

waar noodzakelijk worden versoberd indien het aantal 

reizigers voor een kostendekking niet voldoende is en 

gemeenten en/of horeca geen financiële bijdrage 

willen/kunnen leveren. 

   

Projecten voor derden 4 8  

Afronding van het project Implementatie van 

dynamische reizigers informatie (DRIS); in opdracht 

van de GR-partners het implementeren van DRIS-

panelen in de provincies Groningen en Drenthe. 

   

 

 

4.6 Productenrealisatie: bedrijfsvoering 
 

Bedrijfsvoering omvat: 

• organisatie ontwikkeling 

• financiën en control 

• juridische zaken 

• officemanagement & secretariaat 

 

Doelen 2014   Realisatie 2014 

Organisatie ontwikkeling  4 8  

Overtuigende adviesrol voor het bestuur en 

“moederorganisaties op inhoud, proces, bestuurlijk-

politieke gevoeligheden/financiële risico’s etc., 

opdrachtnemerschap van (kaderstellende) 

bestuursbesluiten en zorgvuldige verantwoording 

richting bestuur. 

   

Heldere - met de gebiedspartners gedeelde – 

vervoerkundige hoofdlijnenvisie op de 

doorontwikkeling van het regionaal openbaar 

vervoer in het gebied, doorwerkend in een 

afgestemd meerjarenperspectief zodanige mix van 

opdrachtgeverschap en partnership met de 

concessiehouders dat deze optimaal en geïnspireerd 

hun taken vormgeven en uitvoeren (“inlevende 

zakelijkheid”). 

   

Invulling partnership met inliggende gemeenten 

rond de verschillende vormen van collectief vervoer 

in het gebied. 

   

Zodanige vormgeving van klantgerichtheid en 

marketing binnen het OV dat verdere groei van het 

regionaal OV met behoud van gebiedsdekkende 

ontsluiting van het landelijk gebied plaats kan 
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hebben. 

Het voortdurend leggen van relevante verbindingen 

in de regio, naar andere regio’s en (inter)nationaal. 

   

Samenhang binnen het OV-bureau en doordachte 

en op voldoende feiten gebaseerde besluiten en 

voorstellen (inhoud, bestuurlijk, financieel, juridisch, 

promotioneel etc.). 

   

Professionele organisatie, met professionele en 

verbindende medewerkers, die in- en extern goede 

samenwerking weten te bereiken. 

   

Financiën en control 4 8  

Binnen voortdurende randvoorwaarden en 

kwaliteitskaders (financieel, juridisch/WGR, 

integriteit etc.) werken. 

   

Juridische zaken 4 8  

Voorbereiding/begeleiding aanbestedingen.    

Juridische ondersteuning directie en OV-adviseurs.    

Bezwaar- en beroepsprocedures.    

Bonus-/malus-/boeteoplegging.    

Juridische screening afspraken en correspondentie.    

Juridische voorzieningen m.b.t. formules.    

Officemanagement en secretariaat 4 8  

Kantoorfaciliteit en ICT (eerste helft van 2014 wordt 

een onderzoek naar een nieuw financieel pakket 

gedaan zodat aan de eisen van deze tijd wordt 

voldaan en integratie met het post- en 

registratiesysteem kan plaatsvinden). 

   

Ondersteuning personele zaken.    

Secretariële ondersteuning en archief.    

Bedrijfsveiligheid en Arbo.    

 

 

 

4.7 Productenrealisatie: financiering 
 

Financiering omvat: 

• financiering- en dekkingsmiddelen 

 

Doelen 2014   Realisatie 2014 

Financiering 4 8  

Verdere opbouw van het weerstandsvermogen tot  

€ 2,5 miljoen eind 2016 (streefdatum). 

  4) Weerstandsvermogen was eind 2013 op het voor 

eind 2016 geplande peil. Op basis van de prognose voor 

2014 is dit niet meer het geval en zal een extra 

dekkingsinspanning moeten worden geleverd ten 

opzichte van de ontwerpbegroting 2015. 

8) Op basis van de meest recente prognose verbetert de 

situatie voor het jaar 2015 en zal naar verwachting eind 
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2015 de minimale omvang van het 

weerstandsvermogen zijn bereikt. 

Rendement op uitgezette middelen: 

• kort geld: 3 maands euribor; 

• lang geld: staatsleningen van een 

overeenkomstige looptijd. 

   

Kostendekkendheid bepaalde activiteiten: 

• evenementen- en nachtvervoer; 

 

• projecten voor derden. 

  

 

 

 

 

8) Het evenementenvervoer is kostendekkend. Het 

nachtvervoer Stadskanaal niet. 

 

Voldoen aan eisen verantwoording BDU.    

Voldoen aan informatieplicht aan derden (CBS).    

Discussie over bezuiniging BDU/ overgang 

provinciefonds scherp monitoren, analyseren en 

indien nodig dekkingspakket voorbereiden en 

implementeren. 

   

Reizigersopbrengsten monitoren en zo nodig 

bijsturen. 

   

Ontwikkeling Studentenkaart monitoren en zo nodig 

maatregelen nemen. 
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5 Paragrafen 
 

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen 
 

Op 29 juni 2012 is door het algemeen bestuur de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen 2012-

2015 vastgesteld. Het risicomanagement van het OV-bureau omvat de volgende elementen, die in hun 

samenhang worden toegepast (de risicomanagement-systematiek van het OV-bureau Groningen- Drenthe): 

• conservatief begroten; 

• werken met een egalisatiesystematiek die drie benoemde variabelen (OV-index, reizigersopbrengsten en 

kalendereffect) over de jaren heen constant houdt in de begrotingsprognoses; 

• zorgen voor beheersingsmaatregelen, en als tegenvallers optreden die geen onderdeel vormen van de 

egalisatiesystematiek, zo snel mogelijk maatregelen nemen; 

• werken met een weerstandsvermogen om overbruggingsvragen op te lossen die samenhangen met 

beheersingsmaatregelen; 

• werken met een rekening-courantfaciliteit om eventuele liquiditeitsvraagstukken als gevolg van 

optredende risico’s op te lossen. 

 

Na vaststelling van deze notitie zijn de genoemde elementen in uitvoering genomen. Het opstellen van de 

ontwerpbegroting 2015 is op conservatieve wijze gebeurd.  

 

De weerstandscapaciteit bedroeg per 31 december 2013 € 2,5 miljoen, waarmee de wederopbouw van de 

weerstandscapaciteit toen reeds op een voldoende peil is gebracht, terwijl dit gepland was voor eind 2016. 

Door een naar verwachting tegenvallend exploitatiesaldo voor 2014, zoals aangegeven in deze 

Achtmaandsrapportage, zal naar verwachting de weerstandscapaciteit in de 2014 dalen. Voor 2015 verbetert 

de financiële situatie, als gevolg waarvan de minimale omvang van de weerstandscapaciteit eind 2015 naar 

verwachting voldoende is. 

 

De in de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen genoemde specifieke risico’s zijn weergegeven in 

het onderstaande overzicht: 

• de vereiste intensivering marketing; 

• het nalatig haltebeheer; 

• de invloed van de landelijke politiek op de SOV; 

• de nieuwe verdeling van de SOV; 

• het regiovervoer kent een open einde; 

• de verhouding tussen bonussen en boetes; 

• verdeling sterabonnementen en kosten CVS; 

• risico's OV-chipkaart; 

• niet kostendekkend evenementenvervoer; 

• meerwerk vervoerders / onvolledigheid reizigersopbrengsten; 

• juridische risico's m.b.t. contracten; 

• werkdruk en afhankelijkheid; 

• financiering; 

• landelijke ontwikkelingen BDU. 

 

In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen zijn deze risico’s nader beschreven en 

gekwantificeerd. Ten aanzien van twee van de bovengenoemde risico’s merken wij het volgende op: 

• de invloed van de landelijke politiek op de Studentenkaart OV: 
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In het regeerakkoord “Bruggen slaan” staat dat de studentenkaart OV per 2016 wordt omgezet in een 

studentenkortingskaart voor het openbaar vervoer. Deze kortingskaart wordt ook verstrekt aan mbo-

studenten jonger dan 18 jaar. Op dit moment zijn de onderhandelingen hierover gaande. 

• juridische risico’s met betrekking tot contracten: 

De FMN heeft een bodemprocedure aangespannen tegen de meeste decentrale overheden. Inzet is 

de uitleg van het Heerenveenakkoord, dat in 2008 is afgesloten, toen er sprake was van stakingen in 

het OV. Van het OV-bureau wordt aan additionele indexering over de periode 2007-2009 een bedrag 

van € 2,6 miljoen exclusief wettelijke rente geëist.  

 

Eind 2011, begin 2012 is een gedetailleerde prognosesystematiek ontwikkeld waarmee de vele risico’s en 

variabelen die voor het OV-bureau van toepassing zijn meerjarig worden gemonitord. De voortschrijdende 

prognoses vormen de basis voor de bestuursrapportages voor het dagelijks bestuur en aan de vier- en 

achtmaandsrapportages voor het algemeen bestuur. De prognoses die de basis vormen voor de 

bestuursrapportages worden voor iedere rapportage extern gecontroleerd. 

 

 

5.2 Paragraaf financiering 
 

Kader financieringsfunctie 

De financieringsfunctie is bedoeld om di middelen te verschaffen die voor het OV-bureau nodig zijn voor de 

uitvoering van de taken, genoemd in de Gemeenschappelijke Regeling. In het Treasurystatuut 2013 zijn de 

kaders voor de financieringsfunctie uiteengezet.  

 

Verplicht schatkistbankieren 

Vanaf 16 december 2013 is het schatkistbankieren verplicht geworden. Tijdelijk overtollige middelen dienen 

verplicht te worden aangehouden bij het Rijk. In 2014 is er een drempel voor het verplicht aanhouden van 

tijdelijk overtollige middelen van ruim 8 ton. Deze ruimte  wordt gebruikt om door middel van 

spaarrekeningen een hoger rendement te genereren, dan bij schatkistbankieren. 

 

Vermogensbeheerovereenkomst en schatkistbankieren 

De vermogensbeheerovereenkomst met de provincie Groningen bevat een mogelijkheid om kortlopend 

krediet op te nemen, indien de liquiditeitssituatie van het OV-bureau daartoe aanleiding geeft. De 

vermogensbeheerovereenkomst met de provincie Groningen geldt na de invoering van het schatkistbankieren 

nog steeds. Van het onderdeel betreffende het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen zal geen gebruik 

meer gemaakt worden. De mogelijkheid tot het opnemen van kortlopend krediet blijft bestaan.  

 

Gerealiseerde rente op uitgezette en opgenomen gelden 

Door gebruik vrije ruimte voor uitzetten op spaarrekening i.p.v. schatkistbankieren wordt een iets hogere 

rente dan 3-maands euribor gerealiseerd. In cijfers: gerealiseerde rente op schatkistbankieren is 0,19%; 

gerealiseerde rente op spaarrekening is 1,08%. Gewogen gemiddeld gerealiseerd: 0,33%. Benchmark 

(driemaands euribor): 0,30%. 
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6  Bijlage 
 

Lijst met belangrijkste besluiten 2014 algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur  
 

Besluiten algemeen bestuur  

Datum  Onderwerp besluit 

19 maart 2014 Jaarverslag en jaarrekening 

2013 

Het AB stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast en 

zendt deze ter informatie aan de colleges van de GGD-

partners. 

19 maart 2014 Kadernota Begroting 2015 Het AB stelt de Kadernota Begroting 2015 inclusief de in 

het voorstel beschreven dekkingsmaatregelen vast. 

4 juli 2014 Begroting 215 Het AB stelt de begroting 2015 vast. 

 

Besluiten dagelijks bestuur  

Datum  Onderwerp besluit 

20 januari 2014 Ontwerp Kadernota Begroting 

2015 

Het DB stemt in met de Ontwerp-Kadernota Begroting 

2015 zoals aangeboden en met het ter vaststelling 

toezenden daarvan aan het AB. 

20 januari 2014 Nota van Uitgangspunten Het dagelijks bestuur besluit de Nota van Uitgangspunten 

vast te stellen en deze toe te zenden aan de 

raadscommissie van Groningen en Statencommissies van 

Groningen en Drenthe. 

14 februari 

2014 

Businesscase Materieel-

vernieuwing 

Het DB besluit de businesscase doorgang te laten vinden 

en in te brengen in de aanvraag Beter Benutten 2. 

14 februari 

2014 

Jaarverslag en jaarrekening 

2013 

Het DB besluit kennis te nemen van het jaarverslag en het 

concept accountantsverslag en wacht op de definitieve 

goedkeurende verklaring, die dan kan worden 

doorgezonden aan het AB. 

4 april 2014 Hoofdlijnen dienstregeling 

2015 

Het DB geeft de hoofdlijnen dienstregeling en tarieven vrij 

voor inspraak door raad en staten. De begroting zal 

worden aangepast aan de keuze de 

bezuinigingsmaatregelen enkel uit de dienstregeling en 

niet uit de tarieven te halen. 

20 juni 2014 Dienstregeling 2015 Het DB stelt de Dienstregeling 2015 vast. 

20 juni 2014 Aanbestedings- en inkoop-

beleid 

Het DB stelt het nieuwe aanbestedings- en inkoopbeleid 

vast. 
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