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G eachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over de vastgestelde Begroting2O2"l, de flexibele Dienst-
regeling bus per 17 augustus 2020 en de goedgekeurde Dienstregeling bus 2021

van het OV-bureau Groningen Drenthe en de tussentijdse evaluatie van Publiek
Vervoer.

Het Algemeen Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft op 2 juli
2020 de Begroting 2021 ongewijzigd vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft op
26 juni 2020 de hoofdlijnen van de Dienstregeling 2020 goedgekeurd. ln deze
vergadering heeft het Dagelijks Bestuur de directeur van het OV-bureau het
mandaat gegeven om het volume van de dienstregeling per 17 augustus 2020 te
kunnen flexibiliseren, waardoor het OV-bureau snel kan inspelen op het veran-
derde gebruik van de bus in Groningen en Drenthe als gevolg van coronacrisis.

Begroting OV-bureau Groningen Drenthe 2021
De Ontwerpbegroting 2021 (brief van 14 april 2020, kenmerk 2015.812020000802)

hebben wij op 17 juni 2020 met u besproken. De behandeling van de Ontwerp-
begroting 2020 in de Gemeenteraad van Groningen en de Staten van Drenthe en

Groningen heeft niet geleid tot het indienen van zienswijzen, op grond waarvan
de ontwerpbegroting moet worden aangepast. De definitieve Begroting 2021 is
dus gelijk aan de behandelde Ontwerpbegroting 2O21 en past binnen het finan-
ciële kaders van de nog vast te stellen Provinciale Begroting 2021.
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Effecten van de coronacrisis op de Begroting 2021

De coronacrisis heeft een grote impact op het openbaar vervoer. Het OV-gebruik
daalde na de ingestelde lockdown maatregelen per 16 maart 2020 naarca. 10-

12o/o van het aantal reizigers ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Daarna

was een langzame groei van het aantal reizigers zichtbaar. Hoe het herstel verder
verloopt, is moeilijk te voorspellen.

Bij de vaststelling van de begroting werd een daling van de reizigersopbrengsten
van € 18,5 miljoen verwacht. De lagere reizigersopbrengsten zijn voor 2020 door
het Rijk gecompenseerd met de Beschikbaarheidsvergoeding. Onduidelijk is

wanneer het gebruik van het openbaar vervoer weer op het oude niveau zal zijn:

herstel reizi gersvertrouwen, meer th u iswe rken, video-vergaderen en meer
gespreid over de dag reizen hebben effect op het gebruik van het openbaar
vervoer. De financiële impact van de coronacrisis op de exploitatie van de
bus-concessie Groningen Drenthe voor 2020 wordt zo goed mogelijk geprog-
nosticeerd. De verwachting is dat het saldo van het OV-bureau Groningen
Drenthe voor 2020 op € 0,- zal uitkomen. Eind 2020 weten we in hoeverre deze
prognose overeenkomt met de werkelijkheid.

Dienstregeling per 17 augustus 2O2O=

Zoals gemeld is aan de directeur van het OV-bureau mandaat gegeven om de
dienstregeling per 17 augustus 2020 te kunnen flexibiliseren waardoor sneller in-
gespeeld kan worden op veranderd gebruik van de bus als gevolg van corona.
Randvoorwaarde hierbij is dat alle busverbindingen voldoende frequent blijven
rijden.

' Basispakket' (94% van reguliere inzet)
ln het basispakket zijn de spitsen afgevlakt en de reisfrequentie per lijn gedu-
rende de dag gelijkmatiger verdeeld, meer bussen in de daluren, minder bussen

in de spits. Op een aantal streeklijnen zijn de extra bussen in de spitsvoorscho-
lieren geschrapt. Dit kan tot langere reistijd leiden. ln devroege avond (18:00-

20:00 uur) zijn op een aantal streeklijnen juist bussen toegevoegd om de meer
gespreide vraag te faciliteren. Dit geldt ook voor de Q-link-lijnen.

Pluspakket (tot 3% van reguliere inzet)
Bovenop het basispakket is een 'pluspakket'gemaakt, waarmee wordt in-
gespeeld op de spreiding van de schooltijden. Het pluspakket is gemakkelijk op-
of af te schalen. Hiermee wordt de flexibiliteit geboden indien de coronamaat-
regelen onverhoopt worden aangescherpt, bijvoorbeeld extra bussen naar de

Meerdijk in Emmen en bussen naar Zernike in Groningen.

V e rste r ki n g s r i tte n (3 %o )
De dienstregeling op werkdagen is teruggebracht ïot94-97%. Bovenop de nor-
male dienstregeling is ieder jaar ongeveer 3o/o aan busuren beschikbaar voor ver-
sterkingsritten om meer capaciteit te kunnen bieden. Deze inzet wordt voorals-
nog niet vast ingepland.
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Naar verwachting leidt het inzetten van het basispakket met (delen van) het plus-

pakket tot een (iets) lagere inzet van bussen. ln de bijlage (memo Qbuzz) is een

overzicht gegeven van alle aanpassingen die de inzet van het basispakket en
pluspakket met zich meebrengt.

Hoofdlijnen Dienstregeling 2021
Ook de ontwerp-hoofdlijnen Dienstregeling 2021 (brief van 12 mei 2020,
kenmerk 2015.112020001034) hebben wij in de Statencommissie Omgevingsbeleid
met u besproken. ln de brief hebben wij aangegeven dat uw ingebrachte ziens-

wijzen worden betrokken bij de behandeling in het Dagelijks Bestuur van het
OV-bureau Groningen Drenthe:
. Snellebusverbinding Hoogeveen-Emmen

De gewenste invoering van een snelle busverbinding is uitgewerkt door het
OV-bureau. ln het Dagelijks Bestuur d.d. 4 september 2020 is besloten om niet
te kiezen voor een nieuwe, halfuurs sneldienst op werkdagen (exploitatie-
kosten € 815.000,--) tussen Emmen en Hoogeveen, maar voor een verbeterde
lijn27 Emmen-Hoogeveen langs het ziekenhuis van Hoogeveen, een snelle
overstap op de stadsdienst naar het ziekenhuis in Emmen en extra ritten naar
Stenden. De geraamde extra exploitatiekosten (€ 200.000,--) zijn het eerste
jaar voor rekening van de provincie Drenthe en zullen ter besluitvorming aan

u worden voorgelegd;
. Lijn 9 Eelde-Paterswolde-Groningen

Het OV-bureau is nog in gesprek met de bewoners, de gemeente Tynaarlo en

de provincie over het strekken van deze lijn in Eelde en de directeverbinding
met Groningen Hoofdstation voor de Dienstregeling2O22.

De Koning heeft in de troonrede van 2020 op dinsdag 15 september 2020 gemeld
dat de steun voor het openbaar vervoer in 2021 wordt voortgezet omdat veel
mensen voor hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van bus, trein, tram en

metro. De hoogte van dit steunpakket bepaalt of - en hoeveel bezuinigingen
noodzakelijk zijn. Daarbij gaat het, zoals vanaf 17 augustus 2020, over een flexi-
bele dienstregeling, maar mogelijk ook over grootschaligere aanpassingen van
de dienstregeling. Wij betrekken u te zijner tijd bij deze discussie rond de finan-
ciering van het openbaar vervoer.

Publiek Vervoer
De gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau werken vanuit hun
eigen bevoegdheden samen in het samenwerkingsverband Publiek Vervoer (start

april 2018). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Wmo- en leerlingen
vervoer en het OV-bureau voor de hubtaxi en buurtbussen. Doel van de samen-
werking is om het totaal aan vraagafhankelijk vervoer (Wmo, leerlingen en hub-

taxi) efficiënter en effectiever vorm te geven dan wanneer dat niet in samen-
werking zou gaan. Beleid en financiën zijn en blijven voor de verschillende on-
derdelen bij de moederorganisaties.

Over de totstandkoming, aanbesteding en start van het samenwerkingsverband
Publiek Vervoer bent u als Staten geïnformeerd. Daarom zenden wij u ook de
tussenevaluatie van het Publiek Vervoer.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlagen:
'1. Begroting 2021

2. Hoofdlijnen dienstregeling 2021

3. Memo Qbuzz wijzigingen per 17 augustus 2020

4. Rapportage tussentijdse evaluatie Publiek Vervoer

, secretaris
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1  INLEIDING 
Het OV-bureau Groningen Drenthe (OV-bureau) is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies 
Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau is in 2005 opgericht vanuit de gedachte dat 
bundeling van krachten rond het OV-opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk en financieel 
meerwaarde genereert voor het (openbaar vervoer in het) gebied. Openbaar (bus)vervoer vormt daarbij 
uiteraard onderdeel van het bredere verkeer- en vervoerbeleid van de provincies Groningen en Drenthe en de 
gemeente Groningen. We streven naar een mobiliteitssysteem waarin het niet gaat om verschillende 
modaliteiten als trein, bus, auto, fiets, maar een geïntegreerd systeem van verplaatsingen over de keten van A 
naar B. Dit kunnen we als OV-bureau niet alleen, en we werken daarom samen met onze partners in het 
modaliteitsdomein (Rijk, provincies, gemeenten, vervoerders, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere 
organisaties). 

De busconcessie voor de periode 2020-2030 is op 15 december 2019 ingegaan en loopt 10 jaar. In deze nieuwe 
concessie worden grote stappen gezet op het gebied van uitvoeringskwaliteit en betrouwbaarheid en op 
informatievoorziening naar de reiziger en naar de chauffeur. De eerste stappen zijn bij aanvang van de concessie 
reeds gerealiseerd en de komende jaren wordt dit verder doorontwikkeld. Deze stappen zijn mogelijk door een 
sterke focus op data- en informatiegestuurd werken. Daarnaast is een enorme stap gezet op het gebied van 
duurzaamheid en energietransitie. Vanaf 2020 rijdt ongeveer de helft van alle bussen elektrisch en de andere 
helft op HVO. Eind 2020 komen daar nog 20 of wellicht zelfs 30 waterstofbussen bij. Hiermee wordt minstens 
90% CO2 reductie behaald ten opzichte van 2018. Ook op het gebied van verduurzaming worden de komende 
jaren verdere stappen gezet, met als doel zo spoedig mogelijk volledig emissievrij busvervoer in Groningen en 
Drenthe, zowel CO2 als andere schadelijke emissies als stikstof en fijn stof. Voor een deel zijn die al onderdeel 
van de concessieafspraken met Qbuzz (zoals bijvoorbeeld inzet van elektrische bussen op Q-link 6, 12 en 15), 
voor een deel maken we er samen met andere partijen business cases voor (onder meer voor de introductie van 
zero emissie rijden op streeklijnen en Qliners). Al met al bieden deze verbeteringen, gecombineerd met een 
ademende concessie waarin doorontwikkeling centraal staat, een goede voedingsbodem voor de doorgroei naar 
een geïntegreerd mobiliteitssysteem. 

Missie 
De missie van het OV-bureau Groningen Drenthe is: 

Het realiseren, in stand houden en verbeteren van een toekomstvast, fijnmazig en toegankelijk mobiliteitssysteem 
dat het landelijk gebied ontsluit en steden en instellingen bereikbaar houdt en dat betaalbaar is en blijft voor de 
reiziger en overheid. 

Deze missie is breder dan busvervoer alleen, en daarmee ook breder dan wat het OV-bureau zelfstandig kan 
bereiken. Daarom is het noodzakelijk én wenselijk dat we samen met onze partners als Rijk, provincies, 
gemeenten, vervoerders, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties aan de realisatie van 
bovenstaande missie werken. 

Visie 2020 – 2030 
Het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Niet alleen is 
het hoogwaardige Q-link/Qliner-netwerk vormgegeven voor de grote vervoerstromen (in aansluiting op het 
hoofdrailnet van NS en het regionale spoor) en zijn er stappen gezet op de verduurzaming, ook is er gewerkt aan 
een goede ontsluiting van de dunner bevolkte gebieden in de regio onder meer door de samenwerking met de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. 

De reizigers weten de weg naar het OV goed te vinden, blijkt uit de jaarlijkse (groei-)cijfers. Het aangeboden 
busvervoer sluit op veel plekken goed aan op de vraag. Het reizen met de bus is een aantrekkelijke optie 
geworden, voor reizigers die bewust de bus kiezen als snel, modern en gebruiksvriendelijk vervoermiddel. Steeds 
meer mensen ontdekken combinaties van fiets en bus, auto en bus en bus en trein, het zogenaamde 
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multimodale reizen. De overheid maakt dit aantrekkelijker door onder meer infrastructurele maatregelen 
(doorstroming), het faciliteren van voorzieningen op de knooppunten (hubs) en het scheppen van kansen voor 
nieuwe vormen van mobiliteit. Dit is de sleutel naar een toekomstbestendig en vraaggericht geïntegreerd 
mobiliteitssysteem. 
Dat is dan ook de kant waar het mobiliteitssysteem zich verder naartoe gaat ontwikkelen: van modaliteit naar 
mobiliteit. Mensen maken keuzes in hun manier van reizen en maken combinaties van verschillende 
vervoersmiddelen (modaliteiten) al naar gelang hun reismotief, reisdoel en programma van de dag. Van belang is 
dat de reiziger hierbij voorzien wordt van optimale informatie over de gehele keten en dat de reiziger de reis 
drempelloos gemaakt kan worden. Alleen dan zal de reiziger een echt optimale en persoonlijk toegesneden 
keuze kunnen maken. Het mobiliteitssysteem van de toekomst kenmerkt zich door de volgende kernbegrippen: 
 

ü Kwaliteit 
ü Voorspelbaar 
ü Drempelloos 
ü Vraaggestuurd 
ü Keten 
ü Informatie 
ü Keuzevrijheid 
ü Duurzaam 

 
Het openbaar vervoer per bus heeft een belangrijke rol in het totale mobiliteitssysteem en zal deze blijven 
hebben, vooral op die plekken waar reizigersstromen samenkomen en gebundeld kunnen worden. In het 
bussysteem is enerzijds voorspelbaarheid en toekomstvastheid nodig, bijvoorbeeld via langjarige toezeggingen 
over het hoogwaardig netwerk en het basisnetwerk OV, en anderzijds ruimte om nieuwe ontwikkelingen in te 
passen die de fijnmazigheid bevorderen, bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer, integratie van doelgroepenvervoer en 
OV en de opkomst van nieuwe vervoersdiensten, commercieel of vanuit de gemeenschap. Deze richting vraagt 
om doorontwikkeling, waarbij bestaande en potentiële reizigersstromen worden voorzien van een attractief 
product en voor ‘lege bussen’ alternatieven worden gevonden in de vorm van maatwerk. Dit maatwerk kan 
openbaar vervoer zijn, of een andere mobiliteitsoplossing die naadloos aansluit en/of aanvult op het openbaar 
vervoer. Voor de reiziger is van belang dat hij punctueel op de verwachte en voorspelde tijd op zijn bestemming 
aankomt (reizigerspunctualiteit). De punctualiteit van de voertuigen zelf is daarbij slechts een van de factoren, 
ook het drempelloos en voorspelbaar verloop van de gehele reis is cruciaal. 
 
Ambitie 2020 – 2023 
Het is de ambitie van het OV-bureau om de reiziger die kiest voor de bus als onderdeel van zijn totale 
verplaatsing optimaal te faciliteren en de rol van het openbaar vervoer per bus in het totale mobiliteitssysteem 
verder te versterken. Dit vertalen we in drie ambitielijnen: 

• Toekomstvaste bereikbaarheid, onder meer door goede en snelle verbindingen van en naar de steden 
en wellicht een ‘systeemsprong’ om deze goede bereikbaarheid in de toekomst te kunnen blijven 
garanderen, 

• In stand houden en waar mogelijk verbeteren van de ontsluiting van wijken en landelijk gebied, onder 
meer door op knooppunten (hubs) de verbinding te leggen met kleinschaliger vormen van vervoer zoals 
de hubtaxi en met individueel vervoer (auto, fiets, lopen), 

• Verdere verduurzaming van het OV in brede zin, zowel van het materieel als in de gehele 
bedrijfsvoering. 

 
De ambitielijnen laten zien dat het openbaar vervoer per bus meerdere functies heeft. Het draagt bij aan de 
ontsluiting en leefbaarheid van wijken en landelijk gebied door ervoor te zorgen dat er voor iedereen een 
passende vervoervoorziening is, of dat nu met een vaste bus is of met een andere vervoersvorm als de hubtaxi. 
Daarnaast heeft het openbaar vervoer een belangrijke rol in de bereikbaarheid van steden en voorzieningen. 
Uiteraard is dit onderscheid niet hard, de functies overlappen elkaar en versterken elkaar. Daarom is het van 
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belang dat de verschillende vervoersvormen goed op elkaar aansluiten, zowel voor wat betreft de informatie als 
fysiek, daar waar ze elkaar tegen komen. Omdat openbaar vervoer niet plaatsvindt in een vacuüm, maar 
onderdeel is van het totale provincie- en gemeentebrede beleid is het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van het 
systeem een relevante opgave. 
Komende jaren zal het netwerk van buslijnen verder verbeterd worden, om zo blijvend goed aan te sluiten op de 
wensen en verplaatsingsbehoeften van reizigers. Het netwerk kenmerkt zich momenteel door een sterke 
hiërarchie en het is gebleken dat dit werkt.  
 
Allereerst hebben we een systeem van hoogwaardige buslijnen (Qliner) die het spoornetwerk op de lange 
afstand completeren. Vervolgens een systeem van regionale Q-linkbussen die de regio met maximaal één 
overstap aan de belangrijke economische kerngebieden en de P+R locaties in en om de stad Groningen 
verbinden. Ook tussen Emmen en Klazienaveen rijdt een hoogwaardige Q-link buslijn. Trein, Qliner en Q-link 
vormen samen het hoogwaardig openbaar vervoer, concurrerend met de auto, snel en frequent met weinig, 
maar goede haltes. De lijnen en bediening van Qliner en Q-link liggen voor de lange termijn vast. Met deze twee 
hoogwaardige OV-producten bedienen wij momenteel ca 60% van onze reizigers, en het is de ambitie om nog 
meer reizigers te trekken met deze hoogwaardige OV-lijnen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd 
wordt in doorstroming en betrouwbaarheid, zodat reizigers snel en comfortabel op hun plek van bestemming 
komen. Een systeemsprong kan nodig zijn om ook in de toekomst deze grote vervoerstromen vlot en kwalitatief 
hoogwaardig te kunnen afwikkelen. 
 
Om de hele provincie Drenthe en Groningen ontsloten te houden is er een netwerk van basislijnen tussen de 
grotere plaatsen en zijn er stadslijnen in Emmen, Assen en Groningen. Deze rijden in principe op alle dagen en 
minimaal eens per uur, ook in de avonden en de weekenden. Door aansluitingen op knooppunten worden 
Groningen en Drenthe ontsloten. De verbindingen in het basisnet zijn gegarandeerd voor minimaal 10 jaar, de 
exacte routevoering kan nader worden ingevuld al naar gelang de verplaatsingsbehoeften. Met de basislijnen 
worden op dit moment ca. 30% van onze reizigers vervoerd. Voor de vervoervraag die meer verspreid ligt in tijd 
en/of relatie, is er het aanvullend net. Dit zijn verbindingen die aanvullend op het basisnet geboden worden op 
basis van vraag, zoals bijv. speciale scholierenlijnen. Dit aanvullend net bedient een klein, maar niet onbelangrijk 
deel van de vervoermarkt. Daar waar geen regulier openbaar vervoer rijdt maar er op sommige momenten toch 
behoefte is aan een vervoervoorziening, bieden wij onder regie van Publiek Vervoer een aantal aanvullende 
vervoersdiensten, bestaande uit buurtbussen en hubtaxi, ook worden lokale vervoersinitiatieven zoals 
vrijwilligersprojecten binnen Publiek Vervoer ondersteund. Deze diensten vervoeren niet veel reizigers, maar 
dragen wel bij aan de ontsluiting en daarmee leefbaarheid van het landelijk gebied. In algemene zin geldt dat het 
OV-bureau voortdurende aandacht heeft voor maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent. In 
samenspraak meezoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken en de rol die het openbaar vervoer – al dan 
niet als onderdeel van meeromvattende ‘vervoerketens’ met verschillende modaliteiten – hierbij kan spelen. 
Lokale vervoersinitiatieven, buurtbussen en hubtaxi worden via Publiek Vervoer door het OV-bureau 
ondersteund. 
 
Om spoor, HOV-bus, basisnet en aanvullend net en andere vervoervoorzieningen op elkaar te laten aansluiten 
zijn ketenknoopppunten, de zogenaamde hubs, ingericht: plekken waarvandaan je snel, vaak en altijd met OV 
naar de belangrijkste bestemmingen kunt. Het zijn de kiss and ride plekken voor het OV. Er zijn er 57 verspreid 
over Drenthe en Groningen. Bereikbaarheid van de hubs is van essentieel belang: met het reguliere OV, met 
eigen vervoermiddel als de auto, fiets of lopend, en met de vraagafhankelijke hubtaxi. Vanaf de hubs kun je ook 
altijd weer bij het beginpunt van je reis (je voordeur) komen, ook als er geen regulier OV rijdt en ook als je niet 
met eigen vervoer zoals fiets of auto naar de hub reist. Daarom wordt er een vraagafhankelijke reismogelijkheid 
vanaf de hubs naar de voordeur geboden over een afstand van maximaal 20km: de hubtaxi. Met de hubtaxi is 
het ook mogelijk om niet via een hub maar een rechtstreekse deur-deur reis te maken. Verder willen we de 
bereikbaarheid van en naar de hubs verbeteren door het faciliteren en stimuleren van verschillende 
deelvervoersystemen op de hubs (deelauto’s, deelfietsen, etc); dat hoeven we niet perse als OV-bureau zelf te 
organiseren maar we zien in ieder geval wel een rol voor het OV-bureau om te stimuleren dat er dergelijke 
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deelsystemen komen. Verder is het van belang om de hubs niet alleen te versterken als ketenknooppunten, 
maar ook daar waar relevant en mogelijk samen met de verantwoordelijke partners uitbouwen van hubs met 
(sociaal-maatschappelijke) voorzieningen. 
 
Bovenstaande hiërarchie in het netwerk willen we de komende jaren verder versterken. Het sluit aan bij de 
wensen en behoeften van reizigers en het is vanuit financieel-economisch oogpunt toekomstvast. Daar waar 
groeipotentie is streven we naar reizigersgroei in het openbaar (bus)vervoer en daarmee samenhangende groei 
van de reizigersinkomsten. Daartoe werken aan doorlopende verbetering van zaken als ‘het busproduct’ en 
doorstroming, consistent concessiebeheer en gerichte marktbewerking en promotie. Hiermee worden steeds 
meer OV-reizigers steeds beter bediend en dragen we bij aan stedelijke bereikbaarheid, ontsluiting landelijk 
gebied en verduurzaming in de zin van verruilen van automobiliteit door OV-mobiliteit. Het is onze ambitie om 
de aansluiting met andere vormen van vervoer (lopen, fietsen, auto, deelsystemen) verder te verbeteren, in 
samenwerking met eerdergenoemde partners. Dit sluit goed aan bij hetgeen geformuleerd is in de 
collegeprogramma’s van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. 
 
De derde ambitielijn, de verdere verduurzaming van het OV, is qua prioriteit van lagere orde dan de bijdrage aan 
de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en landelijk gebied. De reden daarvan is dat sinds 2020 de helft 
van de bussen zero emissie rijdt, en er reeds contractuele afspraken zijn over de inzet van elektrische bussen op 
de nu nog niet zero emissie rijdende Q-link lijnen (te weten 6, 12 en 15). Op dat moment rijden alle stadsbussen 
en Q-link lijnen zero emissie, en daarnaast nog eens 60 elektrische en 22-32 waterstofbussen op de streeklijnen. 
Met de rest van de bussen op HVO is het OV per bus volledig fossielvrij en wordt 90% CO2 bespaard ten opzichte 
van 2018. Echter de HVO-bussen stoten nog wel lokaal schadelijke stoffen uit (zoals stikstof en fijn stof). De 
verdere instroom van zero emissie bussen bovenop hetgeen al rijdt heeft dus een beperkt klimaateffect maar 
wel een positief effect op lokale emissies. Daarom blijft de verdere verduurzaming van het busvervoer wel een 
van de ambities, mede in het licht van het landelijke bestuursakkoord zero emissie busvervoer waarin gesteld is 
dat in 2030 alles bussen zero emissie dienen te zijn.  
 
Beleidsindicatoren  
Voor het realiseren van de missie, visie en ambitie heeft het OV-bureau een aantal beleidsindicatoren met 
bijbehorende streefwaarden geformuleerd. In de hierna opgenomen infographic zijn deze beleidsindicatoren 
gevisualiseerd. Deze indicatoren worden later in de begroting in hoofdstuk 2 beleidsbegroting nader toegelicht.  
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Financiële schets 
De ambitielijnen voor 2020-2023 zijn in de beleidsbegroting (zie hoofdstuk 2) uitgewerkt in concrete 
doelstellingen voor 2021 met daaraan gekoppeld de financiële vertaling. Helder is dat de betaalbaarheid van het 
bus OV onder druk staat. De kostendekkendheid voor 2021 komt uit op 48,9%. Meerjarige doorkijk laat ook zien, 
dat dit niet een incidenteel, maar een structureel een financieel probleem kan opleveren.  

Bewust tonen wij een meerjarenraming waarin de begroting niet met gefingeerde opbrengstenstelpost 
kunstmatig sluitend wordt gemaakt. We willen aangeven dat de financiering voor op de middellange termijn 
zorgelijk is. 

Ten tijde van de gunning van de nieuwe concessie was het lange termijnperspectief nog (licht) positief. Echter 
heeft zich nadien een negatieve ontwikkeling voorgedaan. Deze ontwikkeling en andere bijkomende 
ontwikkelingen maken dat de begroting 2021 en de begrotingsjaren die volgen, er gezocht moet worden naar 
structurele financiële oplossingen. De factoren die onze financiële positie onder druk zetten zijn met name: 

• Een nieuwe korting op de studentenbijdrage (SOV-kaart). Op basis van recent landelijk onderzoek in 
opdracht van het Rijk, is gebleken dat minder studenten het OV gebruiken dan werd aangenomen. Door 
het Rijk is hierop hun studentenbijdrage aan de vervoerders (de zgn SOV-opbrengsten) vanaf 2020 naar 
beneden bijgesteld voor de gebieden in het streekvervoer. Voor het OV-bureau betekent dit een forse 
tegenvaller, doordat we voor dezelfde businzet, minder bijdrage ontvangen vanuit het Rijk. 

• Naast de structurele tegenvaller door lagere studentenbijdrage (SOV-opbrengsten), pakt de in 2015 
afgesproken berekeningssystematiek van de jaarlijkse partnerbijdrage de komende jaren negatiever uit 
dan wenselijk is. De lastenstijging (brandstof, lonen, e.d.) van het OV stijgt fors meer dan de 
partnerbijdrage-index stijgt. De komende jaren is de procentuele stijging van de lasten naar 
verwachting 3 – 3,5% en de partnerbijdrage-index zal naar verwachting conform de huidige systematiek 
uitkomen op 1 – 2% in absolute zin.  

• Verder geldt het effect van de toenemende verkeersdrukte (doorstroming), wat op diverse plekken een 
toename in rijtijden en daarmee kosten met zich meebrengt. 
 

Als organisatie hebben wij in de begroting 2021 de eerste stap gezet en onze interne bedrijfsvoeringsbudgetten 
bezien en bijgesteld om een sluitende begroting te realiseren. Afhankelijk per budget, zijn budgetten tussen 10% 
tot 25% naar beneden bijgesteld. Dit betekent een forse bijsturing, die serieus impact zal gaan hebben in onze 
bedrijfsvoering. Verreweg het grootste deel van de begroting (ca 95%) wordt vanzelfsprekend besteed aan de 
exploitatie van het openbaar vervoer. Deze bedrijfsvoeringsbudgetten van het OV-bureau zelf maken in 
verhouding maar voor een kleine 5% deel uit van de totale begroting. 

Ondanks dat het een forse financiële bijstelling betekent voor de organisatie exploitatie is het ontoereikend. Wij 
zullen daarom in 2020 met onze deelnemers in overleg te gaan hoe we de exploitatie van het OV na 2021 
financierbaar kunnen houden, zonder dat dit ten koste gaat van de ambities en uitgangpunten in de 
Omgevingsvisies en aanverwante beleidsvisies van onze deelnemers. 

Gevolgen Coronacrisis 
De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet duidelijk. In de 
busconcessie Groningen Drenthe is -net als in de rest van Nederland- het aantal reizigers en daarmee de 
reizigersopbrengsten zeer sterk gedaald en is er een aangepaste dienstregeling gereden zolang de 
kabinetsmaatregelen golden (in ieder geval van medio maart tot eind april). Over de financiële effecten hiervan 
wordt gesproken met zowel Qbuzz als met het Rijk. Na afloop van de maatregelen wordt in kaart gebracht wat 
de uiteindelijke financiële consequenties geweest zijn en welke partij welk deel van de financiële gevolgen 
draagt. 
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2  BELEIDSBEGROTING 
 
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. In het programmaplan worden de 
doelstellingen voor het begrotingjaar 2021 weergegeven, inclusief de bijbehorende beleidsindicatoren. 
Vervolgens volgen de voorgeschreven paragrafen vanuit het BBV, gevolgd door een nadere toelichting op de 
overhead. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van de samenstelling van het bestuur.  
 

2.1 Programmaplan 
Binnen het OV-bureau is er sprake van één programma, namelijk collectief personenvervoer. Om een 
detaillistisch beeld te kunnen geven is dit programma opgedeeld in de volgende producten (tevens zijn dit de 
teams in de organisatie); Ontwikkeling, Marktbewerking, Communicatie, Consessiemanagement en 
Bedrijfsvoering. Per product wordt ingegaan over hoe deze doelen bereikt gaan worden en wat de verwachting 
is wat het bereiken van deze doelen gaat kosten. Met deze producten beogen wij de algemene 
programmadoelstelling te realiseren. Deze programmadoelstelling is vertaald in beleidsindicatoren met 
bijbehorende streefwaarden voor het begrotingsjaar 2021. Eerst volgen nu de beleidsindicatoren en vervolgens 
de producten. 
 
Note 
In de inleiding is reeds ingegaan op de financiële meerjaren opgave van het OV-bureau. Bij de budgetten van de 
producten (Ontwikkeling, Marktbewerking, Communicatie, Consessiemanagement en Bedrijfsvoering), is in 
eerste instantie gekeken naar welke beïnvloedbare interne organisatie budgetten kunnen worden bijgesteld. 
Waar mogelijk is het budget gemiddeld 10% tot 20% naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling zal pijn doen bij de 
keuze die we zullen gaan maken in onze uitvoering van de werkzaamheden. Onderaan elke productbeschrijving 
is een financiële tabel opgenomen. In een korte beschrijving wordt de hoogte van het budget of bijstelling van 
het budget toegelicht. De budgetten waaruit de uitvoering van de dienstregeling wordt gefinancierd (zie 
consessiemanagement: hoogwaardig OV, Basisnet, Aanvullend OV, Qliner315, Buslijn922, evenementen- en 
nachtvervoer), zijn vooralsnog geïndexeerd verhoogd om te voorkomen dat de dienstregeling moet worden 
verkleind. Het meerjaren perspectief toont wel aan dat indexering na 2021 niet meer mogelijk en dat met de 
partners moet worden gekeken hoe het openbaar (bus-)vervoer ook na 2021 financierbaar te houden. 
 

2.1.1 Programmadoel 
Het doel van het programma collectief personenvervoer valt samen met het doel van de gemeenschappelijke 
regeling OV-bureau Groningen Drenthe. 
 
Het doel is:  
Het realiseren, in stand houden en verbeteren van een toekomstvast, fijnmazig en toegankelijk mobiliteitssysteem 
dat het landelijk gebied ontsluit en steden en instellingen bereikbaar houdt en dat betaalbaar is en blijft voor de 
reiziger en overheid.  
 
Om het gestelde doel te kunnen realiseren zijn de onderstaande beleidsindicatoren gesteld. Vijf van deze 
indicatoren zijn reeds vertrouwde indicatoren waarover we al meerdere jaren rapporteren.  

ü Reizigerskilometers  
ü Kostendekkingsgraad totaal 
ü Klanttevredenheid: jaarscore KpVV totaal 
ü Gebiedsdekkendheid 7-24h 
ü Duurzaamheid: CO2 in gr/rkm (tov jaar x – 2) 

 
Vanaf 2021 komen daar de volgende vijf bij.  

ü Klanttevredenheid: jaarscore KpVV Qliner 
ü Klanttevredenheid: jaarscore KpVV Q-link   
ü Duurzaamheid: % en aantal ZE bussen (excl. versterking) 
ü Punctualiteit  
ü Inwonertevredenheid 
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2.2 Beleidsindicatoren 
Hieronder zijn de beleidsindicatoren met de beoogde streefwaarden voor het begrotingsjaar 2021 opgenomen. 
Onder het overzicht worden de bestaande en nieuwe indicatoren nader toegelicht. 
 

Indicator Realisatie 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Reizigerskilometers  3,1% (t.o.v. 2017) 4% (t.o.v. 2018) 2,5% (t.o.v. 2019) 

Klanttevredenheid 7,7 7,5 7,5 

Gebiedsdekkendheid 
100% 
(7-24) 

100% 
(7-24) 

100% 
(7-24) 

CO2-uitstoot gr/rkm 112 gr/rkm 11,5 gr/rkm 10,7 gr/rkm 

% en  
aantal ZE bussen 

n.v.t. 
46% 
166 

54% 
196 

Kostendekkendheid 49,2% 50% 48,9% 

Punctualiteit n.v.t. n.v.t. 85% 

Inwonertevredenheid n.v.t. n.v.t. 6,5 

 
Reizigerskilometers 
Onder reizigersgroei verstaan we in dit verband de procentuele groei van de aantallen reizigerskilometers. We 
streven naar 2,5% groei. Als referentiepunt voor de begroting 2021 is het jaar 2019 genomen; de indicator in de 
begroting meet de groei ten opzichte van het laatst verantwoorde jaar met de jaarrekening. Voor de langere 
termijn (2030) zal in de komende jaren nagegaan moeten worden of een doorgaande groei-ambitie reëel is. Dit 
hangt af van ontwikkelingen binnen het busvervoer (aanbod, kwaliteit, prijs, etc.) maar ook van ontwikkelingen 
buiten het busvervoer (doorstroming op de weg, plaats bus in verkeersnetwerk, ontwikkeling alternatieve 
vormen van vervoer en zelfrijdend vervoer, nieuwe spoorverbindingen, etc.). 
 
Klanttevredenheid 
Bij de klanttevredenheid gaat het om de rapportcijfers, zoals die blijken uit het jaarlijkse landelijke 
klanttevredenheidsonderzoek. Reizigersgroei en klanttevredenheid zijn het resultaat van een complex 
samenspel van vervoerders, reizigers, bestuurlijke partners en OV-bureau. Milieuaspecten en financiële 
middelen zijn daarbij randvoorwaardelijk. Wij handhaven de streefwaarde voor de klanttevredenheid op 
een gemiddeld rapportcijfer van minimaal een 7,5. Vanaf 2021 hebben we indicatoren voor bus 
algemeen (gehele GD-concessie), en voor de afzonderlijke productsoorten Qliner, Q-link, basisnet en aanvullend 
net. We streven voor ieder van deze productsoorten naar een score van eveneens minimaal een 7,5. 

Inwonertevredenheid 
Naast klanttevredenheid zullen we vanaf 2021 ook de inwonerstevredenheid als indicator opnemen. Anders dan 
klanttevredenheid willen we ook weten hoe tevreden alle inwoners van Groningen en Drenthe zijn over het OV-
busaanbod. Dus ook de (nog) niet-gebruikers. Dit zullen we gaan meten door een onderzoek onder 
representatieve afspiegeling inwoners in Groningen en Drenthe. We streven naar een inwonerstevredenheid 
over het busvervoer in Groningen en Drenthe van een 6,5. Dit klinkt wellicht als een laag cijfer, maar uit diverse 
eerdere (landelijke) onderzoeken blijkt dat het beeld van niet-OV-reizigers over het OV negatiever is dan wat 
wel-OV-reizigers ervaren. Het gaat hierbij dus om perceptie. 

Gebiedsdekkendheid 
Een gebiedsdekkend collectief vervoeraanbod is in Groningen en Drenthe aanwezig, dat zal in 2021 ook het 
geval zijn. Vanaf 2018 levert het geheel van OV en Publiek Vervoer samen een gebiedsdekkend geheel van 
collectief vervoer op, tussen 7:00 uur en 24:00 uur.  
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Duurzaamheidsindicatoren 
Voor wat betreft de CO2-uitstoot per kilometer hebben we als meerjarendoelstelling meegekregen binnen de 
huidige GD-concessie een jaarlijkse afname van 2% te realiseren. Voor de langere termijn (2030 en verder) is de 
opgave (vastgelegd in landelijke afspraken) om de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul door na 2025 alleen 
maar nieuwe bussen te laten instromen die zero emissie zijn. Echter, bij aanvang van de nieuwe 
concessie, is door de instroom van de nieuwe zero emissie bussen en gebruik van HVO in de overige 
bussen de CO2-uitstoot in 2020 direct met 90% gereduceerd (naar 11,5 g/rkm). Hiermee wordt door het OV-
bureau Groningen Drenthe de landelijke doelstelling 5 jaar eerder dan afgesproken nagenoeg al gehaald. Dat wil 
echter niet zeggen dat er geen opgave ligt om meer zero emissie bussen in te laten stromen. Dit 
zorgt namelijk ten opzichte van bussen die rijden op HVO voor fors lagere lokale emissies (stikstof, fijnstof) 
en draagt bij aan de regionale energietransitie naar duurzame opwekking en distributie. Daarom is de indicator 
op het gebied van duurzaamheid uitgebreid naar aantal en percentage zero emissie bussen (naast de indicator 
CO2 in gr/rkm). Voor de CO2- uitstoot streven we naar 10,7 gr/rkm en voor wat betreft het aantal zero emissie 
bussen een groei van 166 in 2020 naar 196 zero emissie bussen in 2021. Deze groei wordt bereikt met de 
instroom van 20 Groningse waterstofbussen en 10 Drentse waterstofbussen. 

Kostendekkendheid 
Voor 2021 wordt in de begroting uitgegaan van 48,9% als kostendekkendheidpercentage. Dit is op basis van de 
begrote verhouding baten versus lasten. Dit is een lichte daling ten opzichte van 
de begrotingsdoelstelling voor 2020 (50%).   

Veruit de belangrijkste reden voor deze lagere kostendekkendheid zijn de lagere SOV-opbrengsten 
(bijdragen) vanuit het Rijk. Per ingang van de nieuwe concessie (eind 2019) is de SOV-bijdrage 
met € 2,6 mln. verminderd (verwerkt in begroting 2020). Ten gevolge van de uitkomsten van het 3-
jaarlijkse BOS-onderzoek, zal per 2020 de SOV-bijdrage tevens worden gekort met nog eens € 400.000 per jaar.  

Ten aanzien van budgetten waar we als organisatie invloed op hebben met betrekking tot 
de kostendekkendheid, hebben we een taakstelling doorgevoerd. De budgetten van Marktbewerking en van 
Communicatie hebben we met 25% naar beneden bijgesteld. Door meer zelf te doen in plaats van 
het uitbesteden van deze werkzaamheden, proberen we deze budget ingreep niet ten koste te laten gaan van 
het doel van deze budgetten.   
Voor de langere termijn (2020 - 2030) streven we ernaar om de kostendekkendheid te verhogen.  
 
Punctualiteit 
Tot slot wordt er vanaf 2021 gerapporteerd over de punctualiteit per producttype (Qliner, Q-link, basisnet, 
aanvullend net, hubtaxi). De streefwaarde hierbij is 85%. Dit percentage is gekozen omdat op tijd rijden niet 
alleen wordt bepaald door een goede dienstregeling en goede dienstuitvoering, maar ook door drukte op de 
weg, doorstromingsmaatregelen, etc. Dit zijn zaken die moeilijk te beïnvloeden zijn door het OV-bureau en met 
name nu in Groningen spelen (Ring Zuid). 100% op tijd is daarmee nooit te bereiken. 
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2.3. Ontwikkeling 
Het team Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het OV-product in lijn met het beleid 
zoals geformuleerd in de omgevingsvisies van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. 
Dit beleid is gericht op verbetering van de bereikbaarheid van de steden en ontsluiting van het landelijk gebied. 
Het OV-beleid sluit aan op ontwikkelingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en komt tegemoet aan 
klantwensen als frequent en betrouwbaar vervoer, goede (dynamische) reisinformatie, toegankelijke haltes en 
schone en veilige bussen.  
 
Strategische innovatie 
Om de kwaliteit (snelheid en betrouwbaarheid) van openbaar vervoer te verbeteren en de exploitatie te 
optimaliseren werkt het OV-bureau samen vervoerders en met wegbeheerders aan voor reizigers optimale OV-
infrastructuur. Samen met provincies werkt het OV-bureau aan de verdere uitrol en doorontwikkeling van het 
Hub-programma om voor de reizigers een drempelloze ketenreis te kunnen bieden.  
 
Doelstellingen hierbij zijn: 
• Optimale randvoorwaarden (helpen) creëren voorgoed en efficiënt OV-systeem met een hoog gebruik en 

tevreden reizigers. 
• Verbinding leggen tussen investeringen in infrastructuur en de exploitatie van OV. 
• Doorstroming bij file te bevorderen door op A-wegen bus op de vluchtstrook te laten rijden. 
• Bijdragen aan de OV-visies van de deelnemers door te faciliteren bij het vormgeven van de ‘systeemsprong’ 

met het groeiende (H)OV-gebruik. 
• Het verder uitrollen van het Hub-netwerk, het doorontwikkelen van het Hub-concept en het verder 

optimaliseren van bestaande voorzieningen/infra op de bestaande Hub-knooppunten. 
• Intensieve samenwerking met gemeenten en andere wegbeheerders gericht op verbetering van OV-

infrastructuur. 
• Verdergaande verduurzaming van de busvloot in Groningen en Drenthe. Waar nog dieselbussen op HVO 

rijden worden plannen ontwikkeld om meer zero emissie bussen in te zetten. 
• Verbinding zoeken met verduurzaming wagenparken van gemeenten en taxi. 
• Bijdragen aan (strategische) afstemming grote projecten, zoals Zuidelijke Ringweg en Stationsgebied 

Groningen. 
 
Ontwikkeling dienstregeling 
Op basis van het openbaar vervoerbeleid in Groningen en Drenthe werkt het OV-bureau aan het verder 
ontwikkelen en verbeteren van de openbaar vervoerdiensten en dienstregeling. In nauw overleg met overheden 
en wegbeheerders worden nieuwe wijken ontsloten en bestaande bestemmings- en herkomstgebieden 
aangesloten op goed openbaar vervoer. Doelstellingen hierbij zijn: 
• Ontwikkelen van dienstregeling 2022 waarbij extra vraag naar vervoer gefaciliteerd moet worden door 

doorontwikkeling HOV (Qliner en Q-link). 
• Meedenken in de doorontwikkeling van Publiek Vervoer en zorgen voor een goede aansluiting tussen OV en 

te ontwikkelen Publiek Vervoer pilots op de Hubs.  
• Vervolmaken van de het OV-netwerk conform de Omgevingsvisies van de provincies Groningen en Drenthe en 

de stad Groningen. 
 

Onderzoek  
Ontwikkelingen in duurzaamheid volgen elkaar snel op. Ook ontwikkelingen voor verduurzaming van het OV. 
Voor onderzoeken of kleine duurzaamheidspilots is er € 50.000 opgenomen. Met deze middelen willen we 
onderzoeken of interessante duurzame OV-ontwikkelingen ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in Groningen-
Drenthe.  
 
Reisinformatie – NDOV 
Essentieel voor een goed(werkend) OV-systeem is tijdig de juiste reisinformatie te verstrekken aan de reizigers.  
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De Nationale Databank OV (NDOV) is de spil in het landelijke OV informatienetwerk. Met een goede interactie  
tussen de vervoerder, het NDOV en het OV-bureau (namens de provincies) wordt gestreefd naar een zo  
betrouwbaar en actueel mogelijke reisinformatie voor de reiziger. Doelstellingen hierbij zijn: 
• De Dynamische informatie (DRIS) te verbeteren in de provincies Groningen en Drenthe door een goede 

belangenvertegenwoordiging op basis van het leveren van datakwaliteit verbeterende inbreng. 
• Vindbaarheid vraagafhankelijke diensten verbeteren door open standaard voor deze producten te 

ontwikkelen, in samenwerking met NDOV. 
• Verzorgen van een verdere uitrol van DRIS panelen op straat, op hubs en HOV-lijnen. 
 
Consumentenplatform  
Het OV-bureau zorgt ervoor dat consumentenplatforms tijdig worden betrokken bij advisering en faciliteert de 
consumentenplatforms met een onafhankelijk secretaris. 
 
Kwaliteitsimpuls 
In 2018 zijn door het bestuur van het OV-bureau financiële middelen vrijgemaakt ten behoeve van het meerjarig 
geven van een kwaliteitsimpuls in het OV-systeem in de provincies Groningen en Drenthe. Een kwaliteitsimpuls 
door het verbeteren van de chauffeursvoorzieningen, aanschaf van extra DRIS-panelen ten behoeve van de 
Hubs, bestedingen inzake verduurzaming. De vrijgemaakte kwaliteitsimpuls middelen zijn ondergebracht in een 
speciaal hiervoor gevormde bestemmingsreserve van waaruit de lasten worden gedekt. Het BBV schrijft voor 
deze middelen wel jaarlijks via de exploitatiebegroting te verantwoorden.  
 
Financieel 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel ontwikkeling zijn als volgt:

 
 
De budgetten Ontwikkeling dienstregeling, Strategische innovatie en Onderzoek zijn ten opzichte van de 
begroting 2020 naar beneden bijgesteld. Dit zal betekenen dat er minder faciliterende middelen beschikbaar 
zullen zijn voor het verbeteren van de dienstregeling (- € 25.000), onderzoek voor doorontwikkeling  
(- € 50.000) en voor genoemde strategische innovatie doelen (- € 38.000). 
 
  

Begroting 
2020

Prognose 
maart 2020

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Lasten
Ontwikkeling dienstregeling                 50.000                  50.000                  25.000                   25.000                   26.000                    26.000 
Strategische innnovatie               190.000                190.000                152.000                 153.000                 155.000                  157.000 
Reizigersinformatie               170.000                170.000                172.000                 173.000                 175.000                  177.000 
Onderzoek               100.000                100.000                  50.000                   51.000                   51.000                    52.000 
Consumentenplatform                 50.000                  50.000                  50.000                   51.000                   52.000                    52.000 
Kwaliteitsimpuls               950.000                950.000                500.000                 300.000                 266.000                              - 
Totaal lasten      1.510.000       1.510.000          949.000           752.000           724.000            463.000 
Baten
Ontwikkeling dienstregeling                          -                            -                            -                            -                            -                              - 
Strategische innnovatie                          -                            -                            -                            -                            -                              - 
Reizigersinformatie                          -                            -                            -                            -                            -                              - 
Onderzoek                          -                            -                            -                            -                            -                              - 
Consumentenplatform                          -                            -                            -                            -                            -                              - 
Totaal baten                   -                    -                    -                     -                     -                      - 
Saldo     -1.510.000      -1.510.000         -949.000         -752.000         -724.000          -463.000 
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2.4 Marktbewerking 
Het team marktbewerking richt haar inspanningen op het verhogen van opbrengsten in combinatie met 
toename van reizigerskilometers. Enerzijds door het aantrekken van nieuwe reizigers en anderzijds bestaande 
reizigers meer te laten reizen. 
 
Marketingonderzoek 
Het team marktbewerking ontwikkelt een marketingaanpak door onder andere gebruik te maken van inzichten 
uit de analyse van klantervaringen, klachten en suggesties, marktonderzoek, uitkomsten van het Digitaal 
Reizigerspanel (regionaal) en de landelijke klanttevredenheidscijfers. Met het verwerven van inzicht op basis van 
ov-data wordt meer specifieke marketinginformatie gegenereerd. In combinatie met een goede segmentatie van 
verschillende doelgroepen volgt een gerichte marktbenadering per segment. Doelstellingen daarbij zijn: 

• Verhoging van de effectiviteit van de marketinginspanningen en een goede aanpak van 
(marketing)communicatie op basis van inzichten uit de analyse van de landelijke 
klanttevredenheidscijfers 2020, klantervaringen, klachtenanalyses, marketingonderzoek en 
onderzoeken met Digitaal Reizigerspanel (regionaal). 

• Meer specifieke marketinginformatie, zoals segmentatie doelgroepen, reisgedrag, reizigersprofielen 
e.d., door inzet van diverse OV-data. 

• Effectiever kunnen aanspreken van medewerkers van bedrijven en organisaties (via de werkgevers) op 
basis van data-analyse en analyses woon-werkverkeer. 

• Input leveren voor het proces dienstregeling vanuit marketingperspectief en de verkregen inzichten uit 
marketingonderzoek. 

 
Zakelijke markt en grootgebruik 
Blijvend gestimuleerd wordt om non-profit organisaties van enige omvang zoals; onderwijsinstellingen en 
ziekenhuizen, maar ook profit organisaties, dat zij het OV (meer) gaan gebruiken en waar mogelijk buiten de 
spits te reizen. Daarnaast zullen tijdens infrastructurele werkzaamheden en in het bijzonder de aanpak Zuidelijke 
Ringweg Groningen medewerkers van bedrijven met een gebiedsgerichte aanpak de kans om bekend te raken 
met het OV en de P+R terreinen van de stad, o.a. door het uitproberen van de bus. De samenwerking met 
Groningen Bereikbaar is bij deze punten steeds van belang. Doelstellingen daarbij zijn: 
• Forenzen verleiden gebruik te maken van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
• Tijdens de aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen en de aanloop naar de aanpak van station Groningen 

medewerkers van bedrijven met een gebiedsgerichte aanpak bekend maken met het OV en de P+R terreinen 
van de stad. Samenwerking met Groningen Bereikbaar is hierbij belangrijk. 

 
Tarieven en Vervoerbewijzen 
Het OV-bureau stelt jaarlijks de tarieven vast van de vervoersbewijzen en streeft bij deze vaststelling naar 
tarieven die in verhouding staan tot de actuele kosten voor alternatieve vormen van vervoer en sluiten aan bij 
de huidige marktontwikkelingen. Doelstellingen daarbij zijn: 

• Een bijdrage leveren aan de landelijke ontwikkeling van een nieuw laagdrempelig tariefsysteem. 
• Deelnemen in de vervoerdersontwikkelingen op het gebied van nieuwe betaalwijzen en dragers van 

vervoerbewijzen, daarbij lettend op een goede kosten/baten afweging voor de reiziger en overheid. 
Denk daarbij aan betalen met barcodes, bankpas of mobiele telefoon.  

• Verdere tariefintegratie met spoor en omliggende concessies bevorderen waar het kan. 
 
Financieel 
De budgetten van het product Marktbewerking zijn ten opzichte van de begroting 2020 onderverdeeld naar 3 
budgetten. Voorheen vielen deze onder het budget Marktonderzoek (Marketing). Het totale budget is ten 
opzichte van de begroting 2020 met € 60.000 naar beneden bijgesteld. Dit is voor het OV-bureau en in het 
bijzonder voor het team Marktbewerking wel een lastige keuze en opgave. Het zal betekenen dat er minder 
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middelen beschikbaar zijn voor onderzoek en marktstimulans acties om het doel ‘opbrengsten verhogen’ te 
bereiken. 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel marktbewerking zijn als volgt:

  
 

2.5 Communicatie 
Het team communicatie zorgt voor goede communicatie met en voorlichting aan (potentiële) reizigers en 
stakeholders van het OV-bureau en promoot het OV per bus in samenhang met ketenmobiliteit. Hierbij baseert 
het team zich ook op inzichten en voorstellen voor marketingcommunicatie die het team Marktbewerking 
verkrijgt op basis van marktonderzoek, doelgroepensegmentatie en data-analyse. 
 
Productpromotie 
Door actieve promotie en gerichte campagnes raken sterke (en nieuwe) producten bekend onder potentiële 
reizigers. De doelgroep forenzen kent de mogelijkheden van het openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer 
en wordt overgehaald om het uit te proberen. De aanschaf en gebruik van persoonlijke OV-chipkaart, inclusief 
automatisch opladen, worden gestimuleerd, omdat het een makkelijke en snelle manier van betalen is, 
bovendien in verreweg de meeste gevallen de goedkoopste.  
Het thema duurzaamheid krijgt extra aandacht. Reizigers en stakeholders worden geïnformeerd over de effecten 
van zero-emissie busvervoer en de bijdrage die zij kunnen leveren aan vermindering van CO₂ uitstoot, o.a. door 
te kiezen voor reizen met het OV. Verder ondersteunt het team communicatie de doorontwikkeling van hubs en 
de hubtaxi vanuit het perspectief van de (bus)reiziger. Het hubprogramma, waarin provincies samenwerken met 
het OV-bureau, krijgt ondersteuning van een eigen communicatiebureau. 
Veel communicatie zal gebeuren via inzet van online marketing met aansluitend interactie en dialoog via social 
media. Inzet van social media wordt ook aangestuurd vanuit het team marktbewerking en bijv. onderzoek naar 
segmentatie van doelgroepen. Doelstellingen zijn: 

• Het busproduct is bekend onder potentiële reizigers door gerichte campagnes. De nadruk ligt op Q-link, 
Qliner en sterke lijnen van het basisnet. 

• De bekendheid van de hubtaxi groeit en ook het gebruik van de hubs als overstappunt naar frequent 
openbaar vervoer. 

• De aanschaf en gebruik van de persoonlijke OV-chipkaart, inclusief automatisch opladen, worden 
gestimuleerd met algemene en gerichte promotiecampagnes. 

Voorlichting 
Met actieve voorlichting worden inwoners en bezoekers geïnformeerd over mogelijkheden van het OV en de 
vindplaatsen daarvan. De tarieven en dienstregeling 2021 worden bekend gemaakt en zijn vindbaar bij/door 
potentiële en bestaande reizigers. Doelstellingen hierbij zijn: 
• Tarieven en dienstregeling 2021 zijn bekend bij (bestaande) reizigers. 

Begroting 
2020

Prognose 
maart 2020

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Lasten
Marktonderzoek               250.000                250.000                  75.000                  76.000                  77.000                    77.000 
Marktontwikkeling                          -                            -                  95.000                  96.000                  97.000                    98.000 
Tarieven en vervoerbewijzen                          -                            -                  20.000                  21.000                  21.000                    22.000 
Totaal lasten         250.000          250.000          190.000          193.000          195.000            197.000 
Baten
Marktbewerking                          -                            -                            -                            -                            -                              - 
Totaal baten                   -                    -                    -                     -                    -                      - 
Saldo        -250.000         -250.000         -190.000         -193.000         -195.000          -197.000 
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• Regionale voordeelkaarten om reizen na piekuren en tijdens weekenden zijn bekend onder (potentiële) 
reizigers. 

• Inwoners en bezoekers provincies Groningen en Drenthe zijn geïnformeerd over mogelijkheden van het 
(regionale) OV-netwerk. 
 

Reisinformatie - ontwikkeling 
Het team ontwikkelt samen met de vervoerder goede en duidelijke reisinformatie, met inzet van o.a. een reisapp 
(door vervoerder) en - al dan niet digitaal – kaartmateriaal dat het lijnennetwerk inzichtelijk maakt. In de bussen 
wordt het dubbele beeldscherm ingezet om (reis)informatie en tips aan reizigers te communiceren. De 
informatie op haltvertrekstaten en Abriposters is actueel. Bij evenementen en extra businzet vindt 
communicatie op maat plaats. De reisinformatie over de hubtaxi is goed vindbaar en toegankelijk en wordt 
blijvend onder de aandacht gebracht. Doelstellingen hierbij zijn: 
• Doorontwikkeling reisinformatie en (al dan niet digitaal) lijnnetwerkmateriaal. 
• Toepassingen van de reisapp zijn bekend bij en worden gebruikt door (potentiële) reizigers. 

 
Reisbeleving 
Met verschillende acties en activiteiten in en om de bus worden de klantbeleving en het imago van het openbaar 
vervoer positief beïnvloed. Het kan gaan om muziek in de bus, creatieve ondersteuning bij acties en maatregelen 
op P+R’s en grotere haltes om de reisomgeving en daarmee de reisbeleving positief te beïnvloeden, ook in 
samenwerking met het hubprogramma. Doelstellingen hierbij zijn: 
• Klantbeleving positief beïnvloeden met activiteiten in en om de bus. 
• Nieuwe reizigers een positieve bus ervaring geven door (extra) inzet bussen bij evenementenvervoer. 
• De haltes en halteomgeving zo inrichten dat de reizigers er een positieve beleving bij hebben. 
 
Financieel 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel communicatie zijn als volgt:

 
De communicatie budgetten zijn in totaal met € 180.000 bijgesteld ten opzichte van de begroting 2020. Voor het 
team communicatie betekent dit een ander manier van werken. Waar voorheen veel werkzaamheden werden 
uitbesteedt aan derden, zullen deze werkzaamheden nu worden uitgevoerd door interne medewerkers. Om 
deze transitie te kunnen maken wordt het team communicatie in de loop van 2020 met tweetal medewerkers 
versterkt.  
 
  

Begroting 2020 Prognose 
maart 2020

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Lasten
Productpromotie                  700.000               700.000                150.000                 152.000                 153.000                155.000 
Voorlichting                              -                           -                145.000                 146.000                 148.000                149.000 
Reisinformatie                              -                           -                  80.000                   81.000                   82.000                  82.000 
Reisbeleving                              -                           -                125.000                 126.000                 128.000                129.000 
Corporate communicatie                              -                           -                  20.000                   20.000                   20.000                  21.000 
Totaal lasten            700.000         700.000          520.000           525.000           530.000          536.000 
Baten
Communicatie                              -                           -                            -                             -                             -                            - 
Totaal baten                      -                    -                    -                     -                     -                     - 
Saldo          -700.000        -700.000         -520.000          -525.000          -530.000         -536.000 
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2.6 Concessiemanagement 
Het team concessiemanagement is verantwoordelijk voor onder andere het concessiebeheer van de GD-
concessie, het contractbeheer van het vraagafhankelijk vervoer (hubtaxi) en buurtbussen via Publiek Vervoer, 
het contractbeheer van reisinformatiesystemen, vastgoedbeheer en de ov-data van de concessie. 
 
Concessiebeheer GD-concessie 
In de huidige GD-concessie wordt door het OV-bureau op continue basis systematisch de kwaliteit van de 
dienstverlening van de vervoerder getoetst aan de concessieafspraken. Daarvoor heeft het OV-bureau een 
werkwijze ontwikkeld waarbij de vervoerder frequent (continu tot maandelijks) en op proactieve wijze 
verantwoording aflegt aan het OV-bureau over zijn gehaalde en niet gehaalde prestatieafspraken met betrekking 
tot de concessievoorwaarden. Het OV-bureau kijkt naast dit verantwoordingproces van de vervoerder, zelf mee 
in de eigen informatiesystemen (met data uit verschillende bronnen, o.a. van de vervoerder) en toetst daarbij of 
de vervoerder voldoet aan de gestelde prestatieafspraken. Zo nodig worden in samenspraak met de vervoerder 
maatregelen afgesproken om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Doelstelling voor het 
beheer van de GD-concessie 2020 is om de uitvoeringskwaliteit continue te monitoren op o.a.: 

• punctualiteit;  
• bus aansluitingen;  
• rituitval en ritverzuim; 
• klachtenmanagement;  

 
Contractbeheer  vraagafhankelijk vervoer  
Het beheer van het vraagafhankelijk vervoer (hubtaxi) en buurtbussen wordt uitgevoerd door Publiek Vervoer 
(zie ook paragraaf 2.2.4 verbonden partijen). Publiek Vervoer voert deze taak namens het OV-bureau uit. De 
regievoering en de beleidsontwikkeling ligt bij het OV-bureau.  
Uitgangspunt van Publiek Vervoer is onder andere de doorontwikkeling van de verschillende vervoersproducten 
in samenhang vorm te geven. Het vervoer wordt beheerd door de beheer organisatie van Publiek Vervoer die in 
opdracht van de 33 partijen (alle gemeenten in Groningen en Drenthe) werkt. Als deelnemer in Publiek Vervoer   
is het OV-bureau vertegenwoordigd in het bestuur van Publiek Vervoer.  
 
Datacare 
Zowel voor de uitvoering van het concessiemanagement en het contractbeheer van het vraagafhankelijk vervoer 
is kwalitatief hoogwaardige data van essentieel belang. Een goed beheer van de OV-data is cruciaal voor het 
goed kunnen functioneren van het OV-bureau. In de periode van eind 2019 - begin 2020 is hiervoor een nieuwe 
OV-database en een op de concessievoorwaarden toegesneden OV-dashboard ontwikkeld die actueel inzicht 
biedt in de OV prestaties van de vervoerder. Waar mogelijk (binnen de juridische- en marktmogelijkheden) 
wordt deze OV data opengesteld aan iedereen die hierin is geïnteresseerd (het opendata concept). De zorg voor 
deze OV data, database en dashboard is vervat in onze ‘datacare’. Hiermee wordt het volgende nagestreefd: 
• Bewaken inkomende informatiestromen en –bronnen van vervoerders en landelijke databronnen. 
• Zorgdragen voor en waarborgen van de validiteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de OV-data.  
• Het beschikbaar stellen (binnen de juridische- en marktmogelijkheden) van data aan iedereen die hierin 

geïnteresseerd is (het opendata concept).  
 
Reisinformatie - beheer 
Het beheer van reisinformatie is van belang om de reizigers te kunnen voorzien van actuele reisinformatie.  
Binnen het OV-bureau wordt er proactief beheer uitgevoerd om de kwaliteit van de dynamische reisinformatie 
te waarborgen. Op deze manier wordt onzekerheid over de reistijden zo veel mogelijk gereduceerd bij de 
reizigers. Informatievoorziening gebeurt zowel bij de halte als (vlak) voor vertrek via reisplanners, apps, websites 
en DRIS-panelen. Het OV-bureau ziet er niet alleen op toe dat deze dynamische reizigersinformatie volledig, 
tijdig en juist als open data wordt aangeleverd bij de NDOV-loketten, maar ook dat deze informatie op een juiste 
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wijze wordt getoond op de DRIS-panelen in de regio. Deze data wordt overigens door NDOV/DOVA (zie ook 
paragraaf 2.2.4 verbonden partijen) verzameld en beschikbaar gesteld voor overige partijen (zoals 9292, via apps 
en DRIS-panelen). Daarnaast stuurt het OV-bureau de contractant (SPIE) aan die zorg draagt voor het beheer en 
onderhoud van de DRIS-panelen zelf.  
Overige aandachtspunten voor het jaar 2020 zijn: 
• Het verder toepassen van de mogelijkheden die actuele reisinformatie biedt waarbij de prioriteit ligt bij 

actuele informatie bij verstoringen van de dienstregeling (omleidingen, uitval en onvoorziene verstoringen). 
• Speciale aandacht voor reisinformatie op de hubs en Publiek Vervoer. Verbeteren van de mogelijkheden om 

de reisinformatie van deze vervoersmogelijkheden aan reizigers aan te bieden via de reisplanner. 
• Het verbeteren en uitbreiden van de reisinformatie op de hubs in de regio Groningen Drenthe.  
 
Vastgoedbeheer 
De busremises in Groningen en Emmen zijn eigendom van het OV-bureau en hierdoor is het OV-bureau 
eveneens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze locaties. Het beheer en onderhoud wordt 
uitgevoerd door de afdeling facilitair van de provincie Groningen. Deze externe partij bezit voldoende expertise 
om invulling te geven aan haar taak. Hier ligt een meerjarenonderhoudsplan aan ten grondslag. De regievoering 
ligt bij het OV-bureau. In de GD-concessie 2020 is vastgelegd dat de vervoerder gebruik moet maken van de 
beide busremises en hiervoor een marktconforme huurvergoeding betaald aan het OV-bureau. Zie hiervoor ook 
paragraaf 2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen.  
 
Sociale veiligheid 
Sinds 2020 ligt de verantwoordelijkheid voor de controle op de geldigheid van de vervoerbewijzen bij de 
vervoerder. De vervoerder schakelt hiervoor professionele en daartoe bevoegde partijen in dan wel geeft via 
eigen bevoegd personeel invulling aan deze taak. Het OV-bureau blijft verantwoordelijk voor de 
beleidsontwikkeling en uitvoering sociale veiligheid waarbij frequent overleg wordt gevoerd met de vervoerder 
over dit onderwerp. Een aandachtspunt hierbij is en blijft o.a. de veiligheid van reizigers en chauffeurs op lijn 73 
(Ter Apel). Inzake het beheer van de sociale veiligheid wordt het volgende nagestreefd: 
• Uitvoering geven aan het Sociaal Veiligheidsplan 2021 - 2025. 
• Het behouden van het door reizigers gegeven rapportcijfer van 8,0 voor het gevoel van veiligheid. 
• Het percentage zwart- en grijsrijden behouden op maximaal 1% (effectieve controle op en preventie van 

zwart- en grijsrijden). 
 

Financieel 
Met de ingang van de nieuwe concessie, eind 2019, is het budget onderverdeeld in Hoogwaardig OV, Basisnet, 
Aanvullend OV, Qliner 315, Buslijn 922, en het Evenementen en nachtvervoer. Om praktische redenen is het 
budget Hoogwaardig OV gebruikt als bundeling van de voormalige budget ‘GD concessie’ (begroting 2020 en 
eerder). In de kolom prognose 2020, is voor de vergelijking het budget onderverdeeld naar de opzet zoals we die 
vanaf de begroting 2021 hanteren. 
 
Zoals in de managementsamenvatting in de alinea over de financiële schets is aangegeven, staat de meerjaren 
financiering voor het openbaar busvervoer onder druk. Zo dalen de SOV-opbrengsten (bijdrage vanuit het Rijk 
voor het studenten OV). Deze daling komt door het ingaan van afspraken (ingang per nieuwe concessie) over 
verdeelsleutels die landelijk zijn vastgesteld (minus € 2,3 miljoen), maar ook door nieuwe regelgeving omtrent 
opleggen en innen van boetes aan studenten die onterecht hun SOV-kaart nog in hun bezit hebben (minus € 0,3 
miljoen). Een recente tegenvallen is, dat op basis van de uitkomsten (eind 2019) van het heronderzoek van de 
hoogte van de verdeelsleutels, het zogenaamde BOS-onderzoek, de SOV bijdrage nog eens extra gekort met € 
0,4 miljoen. Dit onderzoek vindt driejaarlijks plaats en de uitkomst van het 2019 onderzoek heeft betrekking op 
de vaststelling van de verdeling van de SOV-opbrengsten voor 2020, 2021 en 2022. 
 
Om een sluitende begroting voor 2021 te realiseren, zijn aan de uitvoering van het openbaar busvervoer 
gerelateerde budgetten (Hoogwaardig OV, Basisnet, Aanvullend OV, Qliner 315, Buslijn 922, en het 
Evenementen en nachtvervoer) alleen verhoogd met de jaarlijkse begroting indexatie van 3,5% om het stijgende 
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kostenniveau op te vangen. In feite betekent dit een status quo aan middelen voor de dienstregeling. Hierbij 
gaan we uit dat de LBI index (kosten voor lonen ed) in 2021 zal stijgen met een gelijk percentage. Met deze 
indexatie houden we de omvang van de huidige dienstregeling op het bestaande niveau. Een uitbreiding van de 
dienstregeling, zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan is niet sluitend te krijgen. Indien dit gewenst is, om 
op deze wijze volledig invulling te blijven geven aan de omgevingsvisies, zullen additionele middelen benodigd 
zijn.  
 
Het Hubtaxi budget is met € 300.000 aan lasten en € 112.000 aan baten reëel begroot. Hierbij gaan we uit van 
de huidige regels en tarieven, en een toename in het gebruik t.g.v. grotere bekendheid (via campagnes en 
betere reisinformatie in 2020/2021) van ruim 15% (bovenop indexatie). Bij een nog grotere toename in het 
gebruik dan wel een aanpassing van het reizigerstarief waardoor de kostendekking van de hubtaxi verder daalt, 
zal in overleg met de partners naar additionele middelen gezocht moeten worden.  
 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel concessiemanagement zijn als volgt: 

 
 
  

Begroting 
2020

Prognose 
maart 2020

Begroting 2021 Begroting 
2022

Begroting 2023 Begroting 2024

Lasten
Beheer algemeen en audits 227.000 227.000 175.000 175.000 175.000 175.000

Hoogwaardig OV 111.219.000 49.891.000 51.637.000 53.447.000 55.346.000 57.288.000

Basisnet 0 26.094.000 27.007.000 27.953.000 28.931.000 29.944.000

Aanvullend OV 0 31.834.000 32.948.000 34.101.000 35.295.000 36.531.000

Q liner 315 530.000 530.000 549.000 568.000 588.000 608.000

Buslijn 922 18.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

Evenementen- en nachtvervoer 517.000 515.000 533.000 552.000 571.000 591.000

Versterkingen 0 2.109.000 2.110.000 2.110.000 2.110.000 2.110.000

Dienstregelingmutaties 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Publiek Vervoer - lokale vervoersinitiatieven 1.058.000 1.090.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Publiek Vervoer - Hubtaxi 750.000 287.000 300.000 308.000 319.000 329.000

Sociale veiligheid 600.000 600.000 621.000 627.000 633.000 640.000

Bijdrage haltes aan gemeenten 0 70.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Onderhoud stallingen 234.000 234.000 236.000 238.000 241.000 243.000
Afschrijvingskosten stallingen 145.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Transitie waterstofbussen 0 0 2.302.000 1.402.000 1.402.000 1.402.000
Totaal lasten 115.598.000 113.940.000 119.811.000 122.874.000 127.004.000 131.255.000
Baten
Hoogwaardig OV 32.752.000 31.754.000 32.885.000 34.041.000 35.418.000 36.783.000
Basisnet 13.366.000 13.149.000 13.649.000 14.129.000 14.700.000 15.267.000
Aanvullend OV 10.788.000 10.627.000 11.016.000 11.403.000 11.865.000 12.322.000
Evenementen- en nachtvervoer 517.000 515.000 533.000 552.000 571.000 591.000
Publiek Vervoer - Hubtaxi 300.000 108.000 112.000 115.000 119.000 124.000
Sociale veiligheid 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Vastgoedbeheer - stallingen 556.000 556.000 556.000 556.000 556.000 556.000
Totaal baten 58.304.000 56.734.000 58.777.000 60.822.000 63.255.000 65.669.000
Saldo -57.294.000 -57.206.000 -61.034.000 -62.052.000 -63.749.000 -65.586.000
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2.7 Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering is tweeledig. Het is een team die de organisatie faciliteert in de bedrijfsvoeringstaken. 
Daarnaast kan het gezien worden als waarden waar de organisatie als geheel voor staat en met welke 
formatieve omvang zij dit bewerkstelligt. 
 
Bedrijfsvoering 
Om de teams Ontwikkeling, Concessiemanagement en Marktbewerking met hun primaire taakuitvoering en de 
uitvoerende teams Communicatie en het Secretariaat te faciliteren in hun werkzaamheden, ondersteunt het 
team bedrijfsvoering hen met de zgn. PIOFAH taken. Kern taken van het team bedrijfsvoering zijn het verzorgen 
van het financiële proces met de begrotingscyclus, de financiële administratie, de salaris- 
personeelsadministratie (via provincie Drenthe) een adequate ondersteuning bij juridische aangelegenheden en 
ondersteuning met hedendaagse IT faciliteiten.  
• Een degelijke uitvoering van het financiële proces (begrotingscyclus, de financiële administratie op basis van 

de BBV wet- en regelgeving). 
• Het opereren binnen de gestelde randvoorwaarden en kwaliteitskaders (juridisch/WGR, integriteit, AVG). 
• Faciliteren in de politiek-bestuurlijke processen van het algemeen- en dagelijks bestuur. 
• Het bieden van hedendaagse hoogwaardige IT faciliteiten  
• Zorgvuldig werkgeverschap, waarbij ook aandacht is voor .elementen van overheidsdoelstellingen op het 

gebied van arbeidsparticipatie, opleiden en afstudeer-/stageplaatsen. 
 
Financieel 
De bedrijfsvoeringsbudgetten bestaan uit een budget voor ICT voorzieningen en een deel van de lonen en 
salarissen die te relateren zijn aan de beleidsuitvoering. Conform de BBV richtlijn zijn de andere budgetten, zoals 
huisvestingskosten, kantoorkosten en advieskosten en de lonen en salarissen gerelateerd aan overhead, 
opgenomen bij het paragraaf Overhead (verderop in dit hoofdstuk). Voorheen maakten deze budgetten deel uit 
van het product Bedrijfsvoering.  
 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel bedrijfsvoering zijn als volgt: 

 
 

Begroting 
2020

Prognose 
maart 2020

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Lasten
ICT            200.000             200.000                  150.000                  152.000                  153.000                  155.000 
Lonen en salarissen         1.050.000          1.050.000               1.600.000               1.648.000               1.697.000               1.748.000 
Huisvestingskosten                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Kantoorkosten                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Advieskosten                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Bijdrage NDOV/ DOVA            300.000             300.000                  303.000                  306.000                  309.000                  312.000 
Bijdrage Publiek Vervoer            125.000             125.000                  126.000                  128.000                  129.000                  130.000 
Totaal lasten     1.675.000     1.675.000         2.179.000         2.233.000         2.288.000         2.345.000 
Baten
ICT                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Lonen en salarissen            812.000             812.000                  840.000                  870.000                  900.000                  909.000 
Huisvestingskosten                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Kantoorkosten                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Advieskosten                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Bijdrage NDOV/ DOVA                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Bijdrage Publiek Vervoer                        -                        -                              -                              -                              -                              - 
Totaal baten       812.000        812.000            840.000            870.000            900.000            909.000 
Saldo      -863.000      -863.000        -1.339.000        -1.363.000        -1.388.000        -1.436.000 
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Het budget ICT is teruggebracht met € 50.000 naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2020. 
Momenteel zijn de ICT investeringen op pijl en bestaat een groot deel van dit budget uit licentiekosten voor de 
diverse applicaties waarmee we onze organisatie faciliteren bij de uitvoering van onze werkzaamheden. 
Het budget lonen en salarissen is verhoogd naar € 1.600.000. Deze verhoging is volledig te relateren aan het 
zichtbaar maken van de indaling van de structurele inhuur van primaire beleidswerkzaamheden en formatiegroei 
die vanaf het najaar 2019 heeft plaatsgevonden in het kader van ‘meer zelf, minder door derden’.  
De dekking hiervoor is structureel vanaf de begroting 2020 verwerkt in de exploitatie; verschuiving inhuurkosten 
van Marketing naar dit budget, bezuiniging op het budget advieskosten (zie Overhead) en andere kleinere 
budgettaire ingrepen. 
 
Organisatie waarden 
Gerelateerd aan de bedrijfsvoering zijn ook de onderstaande punten waar het OV-bureau ook in 2021 weer als 
geheel voor staat. Daarbij staat voorop dat OV-bureau (bestuur en ambtelijke dienst) streeft naar een niveau van 
werken en presteren die door haar deelnemers, burgers, klanten, partnerorganisaties in het gebied en collega-
organisaties (andere ‘OV-autoriteiten’) wordt erkend en herkend als zeer vertrouwd, verbindend en 
vooruitstrevend.  Dit doet het OV-bureau onder meer door; 
• Heldere, met de gebiedspartners gedeelde, vervoerkundige hoofdlijnenvisie op de doorontwikkeling van het 

Openbaar Vervoer in het gebied, doorwerkend in een afgestemd meerjarenperspectief. Uitvoering vindt 
plaats in een zodanige mix van opdrachtgeverschap en partnership met de concessiehouders dat deze 
optimaal en geïnspireerd hun taken vormgeven en uitvoeren (“inlevende zakelijkheid”). 

• Het voortdurend leggen van relevante verbindingen in de regio, naar andere regio’s en (inter-)nationaal. 
• Samenhang binnen het OV-bureau en doordachte, op voldoende feiten gebaseerde besluiten en voorstellen 

(inhoud, bestuurlijk, financieel, juridisch). 
• Professionele organisatie, met professionele en verbindende medewerkers, die in- en extern goede 

samenwerking weten te bereiken op belangrijke maatschappelijke thema’s als verduurzaming, stedelijke 
ontwikkeling en krimp in delen van het gebied. 

 
Organisatiestructuur 
Het onderstaande samenhangend stelstel van teams bevat de formele organisatiestructuur van het OV-bureau.  
In de kern zijn de teams gepositioneerd die voor de primaire taakuitvoering staan; Ontwikkeling, 
Marktbewerking en Concessiemanagement. Deze teams ontwikkelen de dienstregeling, het OV-product, zij 
analyseren en bewerken de markt en managen (aansturen & beheren) de concessie-afspraken. Om deze teams 
‘circuleren’ de uitvoerende teams. Deze teams ondersteunen de primaire taak, door de organisatie en haar 
stakeholders te voorzien van (sturings-)informatie, randvoorwaardelijkheden en communicatie over het OV-
product.  
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Organisatie formatie 
In de onderstaande tabel is de organisatie formatie opgenomen. In verband met de toepassing van de BBV wet- 
en regelgeving is daarbij de formatie opgesplitst in bedrijfsvoering formatie en overhead formatie. 
 
De formatie over 2021 is als volgt verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen van het OV-bureau 
(en is  in omvang ongewijzigd ten opzichte van 2020): 
 

 
 

  

Formatie
Bedrijfsvoering Overhead Totaal

Directeur                                      -                                   1,00                                 1,00 
Ontwikkeling                                 5,57                                 1,00                                 6,57 
Marktbewerking                                 3,96                                 0,30                                 4,26 
Communicatie                                 2,62                                 0,73                                 3,35 
Concessiemanagement                                 4,69                                 1,20                                 5,89 
FCJI                                      -                                   4,27                                 4,27 
Secretariaat en HR ondersteuning                                      -                                   1,87                                 1,87 
Totaal                           16,84                           10,37                           27,21 

Omvang in fte's
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2.8 Financiering 
De financiering binnen het OV-bureau omvat het doel om een financieel gezonde organisatie te zijn. Dit blijkt uit 
repressief toezicht door de toezichthouder en het ontvangen van een goedkeurende controleverklaringen van 
de accountant, eveneens op het gebied van rechtmatigheid. Onder het onderdeel financiering bestaat uit de 
financierings- en dekkingsmiddelen. Hier vallen ook de onttrekkingen uit en stortingen in reserves onder.  
 
Doelstellingen 
• Weerstandsvermogen op peil: € 4,75 miljoen  
• Kostendekkendheid van het evenementen- en nachtvervoervervoer 
• Voldoen aan eisen verantwoording subsidieverstrekkers en BBV 
• Voldoen aan informatieplicht aan derden (CBS) 
• Reizigersopbrengsten monitoren en zo nodig bijsturen 
• Ontwikkelingen Studenten OV-kaart monitoren, en hierop tijdig anticiperen 

 
Financieel 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel financiering zijn als volgt:

Verder bestaan de baten onder andere uit de bijdragen voor de exploitatie, welke worden betaald door de 
deelnemers. De uitsplitsing hiervan is als volgt:  
 

 
 
  

Bedragen x € Begroting 2020 Prognose maart 
2020

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Provincie Groningen            40.091.607          40.091.607         40.560.216        41.320.333         42.408.799       43.643.342 
Provincie Drenthe            21.935.117          21.935.117         22.191.505        22.607.384         23.202.911       23.878.360 
Subsidie Europese projecten   JIVE 2                                -                              -               600.000              300.000               300.000             300.000 
Subsidie ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat                                -                              -               300.000              150.000               150.000             150.000 

Bijdrage provincie Groningen                                -                              -               600.000              300.000               300.000             300.000 
Bijdrage provincie Drenthe                                -                              -               300.000              150.000               150.000             150.000 
Totalen            62.026.724          62.026.724         64.551.721        64.827.717         66.511.710       68.421.702 

Bedragen x € Begroting 2020 Prognose maart 
2020

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Provincie Groningen                  345.600                345.600               345.600              345.600               345.600             345.600 
Provincie Drenthe                  247.550                247.550               247.550              247.550               247.550             247.550 
Gemeente Groningen                  164.950                164.950               164.950              164.950               164.950             164.950 
Totalen                  758.100                758.100               758.100              758.100               758.100             758.100 



                                                                                                                                 
 

 
 

24 

Reserves 
De ramingen van de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves zijn als volgt: 

 
 

  

Begroting 2020 Prognose maart 
2020

Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Onttrekkingen
Algemene reserve                2.500.000              2.500.000 
Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls                   950.000                 950.000               500.000                  300.000                  266.000  - 
Bestemmingsreserve kapitaallasten 
remise Emmen                      48.000                    33.000                 33.000                    33.000                     33.000                   33.000 
Bestemmingsreserve duurzaamheid                                                                                                                                                                      250.000                  250.000                  250.000                250.000 
Totaal onttrekkingen             3.498.000           3.483.000            783.000               583.000               549.000             283.000 
Stortingen
Algemene reserve                 585.000 
Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls
Bestemmingsreserve duurzaamheid                2.500.000              2.500.000 
Totaal stortingen             2.500.000           3.085.000                         -                            -                            -                           - 
Saldo               -998.000             -398.000           -783.000             -583.000              -549.000            -283.000 
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2.9 Paragrafen 
Conform artikel 26 van het BBV schrijft voor dat de voorgeschreven paragrafen, genoemd in artikel 9 van het 
BBV, worden opgenomen in de begroting. Indien een paragraaf niet aan de orde is hoeft deze niet vermeld te 
worden. Voor het OV-bureau zijn de volgende paragrafen van belang in 2021: weerstandsvermogen en 
risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen. Voor het onderwerp 
bedrijfsvoering wordt verwezen naar paragraaf 2.1.7 bedrijfsvoering. 
 

2.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Op 9 april 2019 heeft het algemeen bestuur de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen 2018-2022 
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 prognosemodel, op basis waarvan financiële mee- en tegenvallers tijdig gerapporteerd 

worden aan het bestuur, dat naar aanleiding hiervan zo nodig kan bijsturen. 
• Lopende het jaar prognosticeren met een minimale Landelijke Bijdrage Index (LBI) van 3,5%. 
• Werken met een weerstandscapaciteit om tegenvallers op te vangen. 
• Periodiek (begroting, jaarrekening, 1e en 2de tussenrapportage) actualiseren en beoordelen van alle 

relevante risico’s met financiële consequenties, zoals geïnventariseerd in deze notitie. 
• Zorgen voor beheersingsmaatregelen en, als tegenvallers optreden, zo nodig tijdig maatregelen nemen. 
• Werken met een rekeningcourantfaciliteit om eventuele liquiditeitsvraagstukken als gevolg van optredende 

risico’s op te lossen. 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na vaststelling van de jaarrekening 2019 en de bestemming van 
het resultaat een saldo van € 9.738.000. Hiermee is de weerstandscapaciteit ruim hoger dan de ondergrens van 
€ 4.750.000. Het perspectief voor de jaren 2022 tot en met 2024 is een dalende weerstandscapaciteit door de 
verwachte negatieve exploitatiesaldi.  

Het verwachte verloop van het weerstandsvermogen over de jaren 2021 tot en met 2025 is, voor en na 
bestemming van het resultaat:  
 

 

Voor de berekening van de ondergrens van het weerstandsvermogen hanteren we de berekening van de 
mogelijke risico’s, maal de kans dat het risico zich voor kan doen, maal het mogelijke gevolg in euro’s. Dit leidt 
tot het volgende totaaloverzicht van risico’s en benodigde weerstandsvermogen: 

  
Risico Kans op 

voordoen 
Mogelijk gevolg Vereiste bedrag in het 

weerstandsvermogen 
Tarievenbeleid 25% 675.000 168.750 
Gevolgen grote infrastructurele werken 90% 1.500.000 1.350.000 

Jaar Weerstandsvermogen voor 
resultaatbestemmuing

Weerstandsvermogen na 
resultaatbestemming

Realisatie 2019 13.621.225 9.738.225
Prognose 2020 9.738.225 10.977.450
Raming 2021 10.977.540 10.999.493
Raming 2022 10.999.493 10.209.493
Raming 2023 10.209.493 9.328.493
Raming 2024 9.328.493 8.425.493
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Nalatig haltebeheer 5% 40.000 0, 
begrotingsflexibiliteit 

Projecten 25% 262.000 65.500 
Leveringsproblemen waterstof 15% 500.000 75.000 
Tussentijdse beëindiging concessie 5% 4.500.000 225.000 
Indexering 15% 375.000 0, 

begrotingsflexibiliteit 
Gevolgen SOV contract 25% 1.875.000 468.750 
Nieuwe verdeling SOV 25% 3.000.000 750.000 
Nieuwe betaalsystemen 25% 940.000 235.000 
Open einde regeling hubtaxi 25% 200.000 50.000 
Verhouding tussen bonussen en boetes 15% 75.000 0, 

begrotingsflexibiliteit 
Realisatie van landelijke en regionale 
reizigersopbrengsten 

25% 200.000 50.000 

Versterkingen vervoerders 25% 200.000 50.000 
Boven reguliere inzet OV-stewards 15% 75.000 0, 

begrotingsflexibiliteit 
Niet kostendekkend evenementenvervoer 5% 50.000 0, 

begrotingsflexibiliteit 
Juridische risico’s mbt contracten 25% 2.250.000 562.500 
Werkdruk en afhankelijkheid 15% 75.000 0, 

begrotingsflexibiliteit 
Bijdragen provincies 15% 4.800.000 720.000 

Totaal 4.770.500 
afgerond 4.750.000 

 
In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen 2018-2022 zijn deze risico's nader beschreven en 
gekwantificeerd. Van deze geïnventariseerde risico’s is beoordeeld hoe groot de kans van optreden is en wat de 
gevolgen in financiële zin zijn. Op basis hiervan is de verwachtingswaarde van de risico’s berekend om zodoende 
het bedrag aan benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen. Bij de bepaling van dit bedrag is er van 
uitgegaan dat de weerstandscapaciteit nodig is voor de korte termijn omdat het implementeren van 
dekkingsmaatregelen, veelal aanpassing van de dienstregeling, een minimale doorlooptijd heeft van driekwart 
jaar. Op deze wijze is de minimaal vereiste weerstandscapaciteit berekend op een bedrag van € 4,75 miljoen, 
waarbij de begroting van 2018 als peildatum is gebruikt. 
 
Kengetallen 
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient een basisset van financiële kengetallen te 
worden opgenomen. De invoering van de set van kengetallen is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te 
maken. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. 
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie, indien 
aanwezig. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen maakt in beeld wat het aandeel is 
van de verstrekte leningen is en dit betekend voor de schuldenlast. De solvabiliteit is het percentage eigen 
vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo 
van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 
gedeeld door de totale baten.  
 
De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor het OV-bureau niet van toepassing, aangezien er 
geen sprake is van grondexploitaties en het innen van belastingen binnen het OV-bureau.  
De financiële kengetallen voor het OV-bureau hebben wij hierna weergegeven voor de jaren 2019 
(jaarrekening), 2020 en 2021 (begroting) en de jaren 2022 tot en met 2025 (meerjarenraming). 
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De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen zijn negatief. Reden 
hiervoor is dat de schulden ten opzichte van de vlottende activa relatief laag zijn en dat er geen verstrekte 
leningen bij het OV-bureau aanwezig zijn. In dit geval zijn de vlottende activa hoger dan de schulden en dit levert 
een negatief kengetal op. Verwachting is dat deze kengetallen tot en met 2023 ongeveer gelijk blijven 
Een solvabiliteit van boven de 50% betekent dat het OV-bureau beschikt over een hoger eigen vermogen in 
verhouding tot het vreemde vermogen. Dit daalt de komende jaren naar een 1:1 verhouding. De betekenis van 
het kengetal structurele exploitatieruimte is beperkt en is sterk afhankelijk van het exploitatiesaldo.  
 

2.9.2 Financiering 
In de paragraaf financiering worden de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financiering 
portefeuille weer gegeven. 
 
Financieringsfunctie en kaders 
Onder de financieringsfunctie worden alle activiteiten gerekend, gericht op het afstemmen en optimaliseren van 
de inkomende en uitgaande geldstroom. Met uitvoering van de financieringsfunctie worden de middelen 
verschaft die voor het OV-bureau nodig zijn voor de uitvoering van de taken, genoemd in de 
gemeenschappelijke regeling, worden tijdelijke overschotten van liquide middelen uitgezet en worden voor 
tijdelijke tekorten middelen aangetrokken.  
 
Uitvoering financieringsfunctie 
Tijdelijk overtollige middelen dienen verplicht te worden aangehouden bij het Rijk (schatkistbankieren). Ook voor 
2021 wordt er een drempel voor het verplicht aanhouden van tijdelijk overtollige middelen van ruim € 0,8 
miljoen. Deze ruimte wordt gebruikt om door middel van spaarrekeningen een hoger rendement te genereren 
dan bij schatkistbankieren. Echter zijn de huidige rentes van een dusdanig laag niveau, dat het lastig is om dit 
voordeel te kunnen behalen. 
 
Financieringsplanning en limieten 
In 2012 is de vermogensbeheerovereenkomst met de provincie Groningen aangepast naar aanleiding van de 
vaststelling van de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen, waarmee kortlopend krediet kan worden 
opgenomen, indien de liquiditeitssituatie van het OV-bureau daartoe aanleiding geeft.  
 
De vermogensbeheerovereenkomst met de provincie Groningen is na de invoering van het schatkistbankieren 
nog steeds geldig. 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.  
 
Voor de beheersing van risico’s met betrekking tot aangegane geldleningen zijn de kasgeldlimiet en de rente-
risiconorm in het algemeen van belang. 
De kasgeldlimiet houdt in dat het kort lenen van geld beperkt is tot maximaal 8,2% van het begrotingstotaal en 
een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Ultimo 2019 is er geen sprake van geleend geld. Interne 
rentetoerekening vindt niet plaats bij het OV-bureau. 

Kengetallen Realisatie 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Netto schuldquote -7% -5% -7% -6% -5% -4%

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen -7% -6% -7% -6% -5% -4%

Solvabiliteitsratio 56% 81% 55% 54% 51% 50%

Structurele exploitatieruimte -1% 0% 0% 0% -1% -1%
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Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met een 
rentetypische looptijd vanaf één jaar). Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal, een bedrag van meer 
dan € 20 miljoen. Aangezien bij het OV-bureau de vaste schuld bestaat uit een garantiesom van 1 miljoen, 
waarop tot aan het einde van de GD-concessie niet wordt afgelost, is de toepassing van de renterisiconorm is 
daarom niet relevant. Interne rentetoerekening vindt niet plaats binnen het OV-bureau. 
 
Benchmark uitgezette gelden 
Sinds 2014 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. De ervaring hiermee in de afgelopen drie jaar is, dat de 
door het Rijk vergoede rente extreem laag tot nihil is. Tevens valt door het verplichte karakter ervan het 
rendement op uitgezette gelden vrijwel niet te beïnvloeden. Alleen de vrije ruimte van circa € 0,8 miljoen hoeft 
niet verplicht behoeft te worden uitgezet bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. Door een arrangement 
met de huisbank is geregeld dat de vrij ruimte wordt benut door de tijdelijk overtollige middelen vanaf 2015 ter 
grootte van € 0,85 miljoen worden aangehouden op een spaarrekening. Door de lage rentestand zijn echter de 
renteopbrengsten van deze spaarrekening gering. Om deze redenen achten wij het niet langer zinvol om een 
benchmark voor uitgezette gelden te hanteren. 
 

2.9.3 Onderhoud kapitaalgoederen  
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat over het onderhoud van kapitaalgoederen door het OV-bureau, 
conform artikel 26 van het BBV. In deze paragraaf is vastgelegd wat de maatregelen zijn voor een kapitaalgoed, 
waarmee deze gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau gehouden.  
 
Sinds het boekjaar 2015 beschikt het OV-bureau over een remise in Groningen (aan de Peizerweg) en in 2019 is 
een remise gebouwd en in gebruik genomen aan de Tweede Bokslootweg in Emmen. In deze remises worden 
bussen gestald van de vervoerder van de GD-concessie. De vervoerder betaalt hiervoor per jaar een huurbedrag 
aan het OV-bureau. Deze afspraak is vastgelegd in de GD-concessie en geldt voor de gehele looptijd van de 
concessie. Het OV-bureau is verantwoordelijk voor het  onderhoud van de panden. 
 
De remises zijn geactiveerd en worden op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. De uitgaven 
voor dagelijks onderhoud worden in de begroting opgenomen en voor de uitgaven van groot onderhoud worden 
via de begroting onderhoudsvoorzieningen opgebouwd.  
 
Voor het groot onderhoud van de remise in Groningen is een voorziening aanwezig. Basis van deze voorziening is 
het meerjarenonderhoudsplan, welke in 2018 is opgesteld door een externe deskundige partij, maar deze zal op 
basis van voortschrijdend inzicht worden geactualiseerd met de provincie Groningen (dienstverlenend 
activabeheerder). 
Voor de eind 2019 gerealiseerde remise in Emmen wordt in 2020 een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Om 
deze redenen gaan we qua bedragen van de onderhoudsvoorziening voor de remise te Emmen uit van 
aannames. De verwachting is dat het onderhoud in het eerste jaar gering zal zijn.  
 
De verwachte kosten voor dagelijks onderhoud van beide remises zijn voor het boekjaar 2021 geraamd op € 
59.000. 
 
Voor 2021 zijn de verwachte uitgaven voor groot onderhoud € 43.000  (remise Groningen € 28.000 en remise 
Emmen € 15.000). Deze kosten komen ten laste van de voorzieningen. 
Qua storting in de voorziening is er in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 178.000. Hiervan is 
€ 119.000 in de onderhoudsvoorziening voor de remise Groningen en € 59.000 in de onderhoudsvoorziening 
voor de remise te Emmen.  
 
De verwachting is dat ultimo 2021 de stand voorzieningen als volgt is:  



                                                                                                                                 
 

 
 

29 

• Voorziening onderhoud remise Groningen   € 373.000. 
• Voorziening onderhoud remise Emmen   € 92.000. 
 
Het beleid van het hanteren van deze busremises is om de aan- en afrijdtijden van de vervoerder naar de 
stations in Groningen en Emmen te minimaliseren en op deze manier kosten te reduceren. Ook zijn op deze 
wijze deze strategische locaties voor de toekomst verzekerd als busremise, onafhankelijk van vervoerder of 
andere marktpartijen. 
 

2.9.4 Verbonden partijen  
Het BBV schrijft in artikel 15 voor dat wanneer er sprake is van verbonden partijen binnen een GR, deze moeten 
worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.  
 
Het doel van deze paragraaf is op een centrale plaats inzicht verschaffen in, en informatie verstrekken over, alle 
partijen waarmee het OV-bureau bestuurlijke of financiële banden onderhoudt. Inzicht hierin is relevant, omdat 
betrokken partijen direct of indirect belast (kunnen) zijn met de uitvoering van beleid dat door het OV-bureau 
aan de betreffende partij is overgedragen en daarmee middelen van het OV-bureau gemoeid kunnen zijn en 
financiële risico’s worden gelopen.  
 
Op 1 augustus 2019 is het OV-bureau toegetreden tot de GR Publiek Vervoer. Deze partij voert voor het OV-
bureau een aantal taken uit. Zie paragraaf 2.1.6 Concessiemanagement.  
 
Op 9 april 2019 is het OV-Bureau lid geworden van de coöperatieve vereniging samenwerkingsverband DOVA, de 
landelijke samenwerking van Decentrale OV Autoriteiten op landelijk verbindende dossiers. Met DOVA wordt 
samengewerkt om de doelen van het OV-bureau te kunnen te bereiken. Zie ook paragraaf 2.1.6 
Concessiemanagement. 
Samenwerken kan belangrijke voordelen opleveren met betrekking tot kosten, doelmatigheid en kwaliteit van de 
te leveren diensten. Voor het aangaan van een verbonden partij moet aan de volgende criteria worden voldaan: 

- Er is sprake van een publiek belang. 
- Het publieke belang kan niet goed behartigd worden door middel van subsidies, regelgeving, toezicht of 

het inkopen van diensten of producten. 
- Een verbonden partij is de beste organisatievorm om taken uit te voeren. 
- De (financiële) risico’s die gepaard gaan met het aangaan van een verbonden partij staan in een 

redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang. 
 
De doelstelling omtrent verbonden partijen binnen het OV-bureau is om zo weinig mogelijk taken weg te zetten 
bij verbonden partijen. Het interne beleid is hier dan ook op gericht. In het geval van DOVA is dit 
onontkoombaar, aangezien DOVA alle data omtrent het OV op landelijk niveau beschikbaar stelt voor de 
reizigers. Deze data is dan ook noodzakelijk om een eenduidige, juiste, volledige en tijdige informatievoorziening 
te kunnen voeren. DOVA zorgt daarnaast voor belangenbehartiging namens alle decentrale overheden op 
landelijke OV-thema’s. In het geval van Publiek Vervoer is de samenwerking vanuit praktisch oogpunt, om de 
reiziger zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.  
 
Definitie verbonden partij 
De GR heeft verschillende mogelijkheden om het publiek belang te behartigen. Eén daarvan is het op afstand 
zetten van publieke taken en deze onder te brengen bij een verbonden partij.  
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarmee het OV-bureau een 
bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit een door het OV-bureau ter 
beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaald kan worden indien de verbonden partij failliet gaat, of het bedrag 
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waarvoor het OV-bureau aansprakelijk is indien de verbonden partij haar verplichtingen niet na komt. Een 
bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.  
 
Elke deelnemer aan een verbonden partij is in principe voor zijn aandeel verantwoordelijk voor mogelijke 
tekorten binnen de verbonden partij. 
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Naam verbonden partij  Publiek Vervoer 

Rechtsvorm  Gemeenschappelijke regeling   

Doel  
Het creëren van een optimaal vervoersnetwerk (WMO- en leerlingenvervoer) in de 
provincies Groningen en Drenthe, dat betaalbaar en toekomstbestendig is, waarin 
duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen.  

Bijdrage 2020 € 125.000  
Koppeling met begroting  Verantwoord onder 2.1.6 Concessiemanagement 

Deelnemers belang  3,0% 

Bestuurlijk belang  Lid van het bestuur  
Financieel belang  15%, welke bestaat uit een jaarlijkse exploitatiebijdrage  

Ontwikkelingen  
Het doorontwikkelen van het Publiek Vervoer om onder andere een optimaal 
vervoersnetwerk in de provincies Groningen en Drenthe te creëren, dat 
betaalbaar en toekomstbestendig is, waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van 
alle vervoersmiddelen. 

Veranderingen in het belang  In 2020 worden er geen mutaties in omvang van het deelnemersbelang verwacht. 

Risico’s  In de begroting van Publiek Vervoer zijn risico’s en maatregelen opgenomen in het 
kader van hoog ziekteverzuim en het niet voldoen aan de AVG. 

Financiële kengetallen  Realisatie 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  
Eigen vermogen op 1-1   Nog niet bekend                         niet bekend   Nog niet bekend 

Eigen vermogen op 31-12  Nog niet bekend €                                 4.000   Nog niet bekend 

Vreemd vermogen op 1-1  Nog niet bekend €                                         -    Nog niet bekend 

Vreemd vermogen op 31-12  Nog niet bekend  €                                         -   Nog niet bekend 

Resultaat (voor bestemming)  Nog niet bekend €                                 7.000   Nog niet bekend 
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2.9.5 Overhead 
In het herziene BBV worden de baten en lasten van de overhead niet meer onder de uitvoeringsinformatie 
bedrijfsvoering gepresenteerd, maar onder een afzonderlijk taakveld. Deze regelgeving is voor 
gemeenschappelijke regelingen geldend vanaf boekjaar 2018.  
 
Definitie overhead 
Er is een algemene definitie van overhead voorgeschreven vanuit het BBV. Uitgangspunt hierin is dat de lasten 
en baten direct worden toegerekend aan de betreffende taken. Onder overhead wordt verstaan het geheel van 
functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Aangezien er 
binnen het OV-bureau maar één programma is, namelijk Openbaar Vervoer, wordt dat gezien als het primaire 
proces.  
 
Voor het OV-bureau zijn toegerekend aan de overhead de volgende onderdelen:  
• Directeur  
• Management en ondersteuning 
• Communicatie  
• Huisvesting 
• Financiën 
• Human Resource 
• Juridische zaken 
• Facilitair 
• IT 
 
Financiën 
De ramingen van de lasten en baten voor het onderdeel overhead zijn als volgt: 
 
Bedragen x € 

 
 
De overhead budgetten liggen voor het merendeel meerjarig vast in contracten (zoals huisvesting) en zijn 
onderhavig aan de gebruikelijke indexatie stijgingen. Het budget advieskosten is met € 30.000 naar beneden 
bijgesteld ten opzichte van de begroting 2020. Voor de organisatie zal dit betekenen dat er in 2021 nog 
bewuster gekeken moet worden of het inhuren van expertise voor specialistisch advies echt noodzakelijk is voor 
de uitvoering.  
 
 
  

Begroting 
2020

Prognose 
maart 2020

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Lasten
Lonen en salarissen              960.000              960.000              1.000.000              1.028.000              1.064.000             1.096.000 
Huisvestingskosten              125.000              125.000                 150.000                 152.000                 153.000                155.000 
Kantoorkosten              145.000              145.000                 150.000                 152.000                 153.000                155.000 
Advieskosten              155.000              155.000                 125.000                 126.000                 128.000                129.000 
Totaal lasten      1.385.000      1.385.000        1.425.000        1.457.000        1.498.000       1.534.000 
Baten
Lonen en salarissen                93.000                93.000                   93.000                   93.000                   93.000                  94.000 
Huisvestingskosten                36.000                36.000                   36.000                   36.000                   36.000                  36.000 
Kantoorkosten                15.000                15.000                   15.000                   15.000                   15.000                  15.000 
Totaal baten        144.000         144.000           144.000           144.000           144.000          145.000 
Saldo    -1.241.000     -1.241.000       -1.281.000       -1.313.000       -1.354.000      -1.389.000 
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2.10 Samenstelling bestuur 
Het strategisch beleid van het OV-bureau wordt bepaald door het algemeen bestuur, bestaande uit bestuurders 
van de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Groningen en Drenthe en het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. Daarnaast is er een dagelijks bestuur die bestaat uit 
drie gedeputeerden/bestuurders van genoemde overheden. 

 
De belangrijkste taken van het algemeen bestuur zijn: 
• het vaststellen van de begroting 
• het vaststellen van de jaarrekening 
 
Het algemeen bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende bestuurders: 

• Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter), provincie Groningen 
• Patrick Brouns, provincie Groningen (tijdelijk waargenomen door Mirjam Wulfse)  
• Nienke Homan, provincie Groningen 
• Cees Bijl (vice-voorzitter), provincie Drenthe 
• Hans Kuipers, provincie Drenthe 
• Henk Jumelet, provincie Drenthe 
• Philip Broeksma, gemeente Groningen 
• Paul de Rook, gemeente Groningen 
• Roeland van der Schaaf, gemeente Groningen  

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau bestaat per 31 december 2019 uit drie bestuurders verkeer en vervoer: 

• gedeputeerde provincie Groningen, Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter) 
• gedeputeerde provincie Drenthe, Cees Bijl  
• wethouder gemeente Groningen, Philip Broeksma 
• directeur OV-Bureau, Wilko Mol (secretaris)  

 
De belangrijkste taken van het dagelijks bestuur zijn: 
• Het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur 
• Het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur in samenspel met de directeur van het OV-bureau 
• Het vaststellen van de aanbestedingsdocumenten voor de aanbestedingen van openbaar vervoer 
• Het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor het verrichten van openbaar vervoer 
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3 FINANCIELE BEGROTING 
 
In dit hoofdstuk wordt gestart het overzicht van verwachte baten en lasten. Dan volgt er een toelichting op het 
overzicht van verwachte baten en lasten. Hierna volgt een uiteenzetting en toelichting van de financiële positie. 
Conform het BBV worden dan het overzicht van verwachte incidentele baten en lasten en de het overzicht van 
verwachte baten en lasten per taakveld weergegeven.  
 

3.1 Overzicht van baten en lasten  
Het overzicht van baten en lasten voor het begrotingsjaar 2021 ziet er als volgt uit: 
 
Bedragen x € 

 
 

Voor 2021 wordt dus na de mutaties in de reserves een voordelig resultaat verwacht van € 22.000. In de 
begroting is geen bedrag openomen voor onvoorzien. Daarnaast is het OV-bureau niet VPB-plichtig.  
 

3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 
De toelichting op het overzicht van baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Binnen het OV-
bureau is er sprake van één programma, namelijk collectief personenvervoer per bus. Om een gedetailleerd 
beeld te kunnen geven, is dit programma opgedeeld in een zestal onderdelen, te weten: 

1. Ontwikkeling 
2. Marktbewerking 
3. Communicatie 
4. Concessiemanagement 
5. Bedrijfsvoering 
6. Financiering  

 
Per onderdeel zijn de verwachte baten en lasten reeds toegelicht. Zie hiervoor de paragrafen 2.1.3 tot en met 
2.1.8. De overhead is toegelicht in paragraaf 2.3. 
 
  

Collectief personenvervoer
Baten Lasten Saldo

Ontwikkeling                                   -                          949.000                        -949.000 
Marktbewerking                                   -                          190.000                        -190.000 
Communicatie                                   -                          520.000                        -520.000 
Beheer                     58.777.000                    119.811.000                   -61.034.000 
Bedrijfsvoering                         840.000                       2.179.000                     -1.339.000 
Financiering                     64.552.000                                    -                     64.552.000 
Subtotaal programma                   124.169.000                    123.649.000                         520.000 
Overhead                         144.000                       1.425.000                     -1.281.000 
Onvoorzien                                   -                                    -                                   - 
VPB                                   -                                    -                                   - Resultaat voor mutaties 
reserves                   124.313.000                    125.074.000                        -761.000 
Onttrekking aan reserves                         783.000                                    -                         783.000 
Toevoeging aan reserves                                   -                                    -                                   - 
Verwacht resultaat                   125.096.000                    125.074.000                           22.000 
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Ramingen  
Het verwachte exploitatieresultaat is deels gebaseerd op ramingen. Inherent aan het maken van ramingen is dat 
de werkelijke uitkomst kan afwijken. 
 
Ramingen GD-concessie 
De ramingen met betrekking tot de GD-concessie zijn gebaseerd op het prognosemodel van het OV-bureau. In 
dit model zijn de variabelen opgenomen die invloed hebben op het resultaat, zoals productiegegevens, 
prijsontwikkelingen en indices.  
 
Ramingen overige baten en lasten 
De ramingen met betrekking tot de overige baten en lasten zijn gebaseerd op extrapolaties op basis van de 
realisatie in de voorafgaande periode, daar waar nodig aangepast naar aanleiding van veranderende 
omstandigheden. 
 
De vergelijking van de begroting 2020 met de realisatie 2019 en de begroting 2021 is als volgt: 
 
Bedragen x €

 
 
 

Lasten
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Ontwikkeling                              1.066.000                             1.510.000                                949.000 
Marktbewerking                                 225.000                                250.000                                190.000 
Communicatie                                 814.000                                700.000                                520.000 
Beheer                          117.660.000                         115.598.000                         119.811.000 
Bedrijfsvoering                              1.730.000                             1.675.000                             2.179.000 
Overhead                              1.368.000                             1.385.000                             1.425.000 
Totaal lasten                 122.863.000                121.118.000                125.074.000 

Baten
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Ontwikkeling                                             -                                            -                                           - 
Marktbewerking                                             -                                            -                                           - 
Communicatie                                   41.000                                            -                                           - 
Beheer                            58.166.000                           58.304.000                           58.777.000 
Bedrijfsvoering                                 778.000                                812.000                                840.000 
Overhead                                 154.000                                144.000                                144.000 
Financiering                            61.431.000                           62.027.000                           64.552.000 
Totaal baten                 120.570.000                121.287.000                124.313.000 

Baten
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Resultaat voor mutaties reserves                   -2.293.000                      169.000                     -761.000 
Onvoorzien                                             -                                            -                                           - Vennootschapsbelasting voor 
overheden (VPB)                                             - 
Onttrekking aan reserves                      -325.000                               -998.000                              -783.000 
Toevoeging aan reserves                                 -                                            -                                           - Resultaat na mutaties 
reserves                   -1.968.000                   1.167.000                        22.000 
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De begroting is opgesteld conform de principes van conservatief begroten. Indien van toepassing is er rekening 
gehouden (indien nodig) met indexering (3,5%) ten opzichte van 2020. Voor 2021 verwachten we een positief 
resultaat van € 22.000. Belangrijk item is verder de invoering van de nieuwe GD-concessie 2020-2030, met 
nieuwe financiële en inhoudelijke afspraken over het vervoer.. Verder zijn de lasten van informatie & analyse 
vanaf 2020 geplaatst onder IT bij bedrijfsvoering.  

Voor een inhoudelijke toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 verwijzen we naar de 
paragrafen 2.1.3 tot en met 2.1.8 en paragraaf 2.3. 

Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten is opgenomen onder paragraaf 3.4. 

Er is geen sprake van structurele toevoegingen aan reserves. Wel is er vanaf 2020 een structurele onttrekking 
van € 33.000 over 40 jaar uit de reserve dekking kapitaallasten remise Emmen, ter dekking van de jaarlijkse 
afschrijvingslast.  

 
3.3 Uiteenzetting financiële positie 
De uiteenzetting van de financiële positie is opgebouwd conform artikel 20 van het BBV. Voor de raming voor 
het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid dat in het programma is 
opgenomen is in deze gehele begroting verwerkt. De werkelijke balans 2019 en de geprognosticeerde begin- en 
eindbalansen van de jaren 2020 t/m 2024 zijn als volgt: 
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De berekening van het EMU-saldo van de realisatie 2019 en de begrotingsjaren 2020, 2021 en de 
meerjarenramingen 2022 t/m 2024 staat in het onderstaande overzicht vermeld. De terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume zijn verwerkt onder de onderdelen 
bedrijfsvoering (paragraaf 2.1.7) en overhead (paragraaf 2.3).  

De te verwachten investeringen en afschrijving over het begrotingsjaar 2021 zijn verantwoord in bijlage A.  

Voor de toelichting op de financiering verwijzen we naar paragraaf 2.1.8.  

In Bijlage B is een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2020 tot 2024 
opgenomen. 

 

Balans (bedragen x € 1.000) Realisatie 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Raming  
2022

Raming  
2023

Raming  
2024

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 7.370 7.458 6.986 6.834 6.688 6.522

Totaal vaste activa 7.370 7.458 6.986 6.834 6.688 6.522

Vlottende activa

Uitzettingen met een looptijd <1 jaar 14.917 6.585 18.563 16.686 14.910 13.381

Liquide middelen 801 801 801 801 801 801

Overlopende activa 4.232 1.286 1.046 1.145 1.387 1.403

Totaal vlottende activa 19.950 8.672 20.410 18.632 17.098 15.585

TOTAAL ACTIVA 27.320 16.130 27.396 25.466 23.786 22.107

Passiva

Vaste passiva

Algemene reserve 13.621 7.554 10.978 11.000 10.210 9.329

Resultaat boekjaar -1.968 1.167 22 -790 -881 -935

Bestemmingsreserves 3.891 4.627 4.040 3.457 2.908 2.625

Voorzieningen 294 330 465 597 713 578

Vaste schulden met een looptijd >1 jaar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal vaste passiva 16.838 14.678      16.505 15.264 13.950 12.597

Vlottende passiva
Vlottende schulden met een looptijd <1 
jaar 450 266 315 326 335 358

Overlopende passiva 10.032 1.186 10.576 9.876 9.501 9.152

Totaal vlottende passiva 10.482 1.452 10.891 10.202 9.836 9.510

TOTAAL PASSIVA 27.320 16.130 27.396 25.466 23.786 22.107
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Realisatie 
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan 
c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 
artikel 17c) 

         -2.293               169             -761          -1.373          -1.430          -1.186 

+  Afschrijvingen ten laste van de 
exploitatie                 63               180               196               190               190               190 

+
 Bruto dotaties aan de post 
voorzieningen ten laste van de 
exploitatie 

              117               230               178               179               180               180 

-
 Uitgaven aan investeringen in 
(im)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd 

           1.522                 -                   -                   -   

+

 De in mindering op onder 4 bedoelde 
investeringen gebrachte ontvangen 
bijdragen van het Rijk, de Provincies, 
de Europese Unie en overigen 

                -                   -                   -                   -                   -                   -   

+
 Verkoopopbrengsten uit 
desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs) 

                -                   -                   -                   -                   -                   -   

-  Boekwinst op desinvesteringen in 
(im)materiële vaste activa                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

-
 Uitgaven aan aankoop van grond en 
de uitgaven aan bouw-, woonrijp 
maken e.d. 

                -                   -                   -                   -                   -   

+  Verkoopopbrengsten van grond 
(tegen verkoopprijs)                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

-  Boekwinst op grondverkopen                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

-  Betalingen ten laste van de 
voorzieningen                 25               204                 43                 48                 64               315 

-

 Betalingen die niet via de exploitatie 
lopen, maar rechtstreeks ten laste 
van de reserves worden gebracht en 
die nog niet vallen onder één van de 
andere genoemde posten 

                -                   -                   -                   -                   -                   -   

-  Boekwinst bij verkoop van 
deelnemingen en aandelen                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

-3.660     375         -430        -1.052     -1.124     -1.131     

EMU-saldo (bedragen in € 1.000)

Berekend EMU-saldo
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3.4 Overzicht van incidentele baten en lasten  
 

 
 

Bedragen x  € 

 Incidentele baten en lasten  
 Begroting 

2020 
 Begroting 

2021 
 Raming 

2022 
 Raming 

2023 
 Raming 

2024 
 Baten 

 Ontwikkeling 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Marktbewerking 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Communicatie 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Beheer 
 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 
 Bedrijfsvoering 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Financiering 

 Bijdragen waterstofproject                      - 

 Overhead 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Totaal incidentele baten                -                -                -                -                - 
 lasten 

 Ontwikkeling 
 Duurzaamheid - transitietraject 
waterstof          350.000          502.000          502.000          502.000          502.000 

 Hub programma          600.000                      -                      -                      - 

 Kwaliteitsimpuls incl. 
Chauffeursvoorziening busstation 
Groningen 

         500.000          300.000          266.000 

 Marktbewerking 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Communicatie 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Beheer 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Bedrijfsvoering 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Financiering 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Overhead 

 Geen                      -                      -                      -                      -                      - 

 Totaal incidentele lasten      950.000   1.002.000      802.000      768.000      502.000 
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3.5 Overzicht van baten en lasten per taakveld 

 

  

Taakvelden (bedragen x 1.000) Realisatie 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Lasten
Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en 
ondersteuning
0.1 Bestuur                       8                      25                     20                   21                 21                  22 
0.4 Overhead                1.368                 1.385                1.425              1.457            1.498             1.534 
0.10 Mutataties reserves                 2.500 
0.11 Resultaat               -1.968                        -                -790              -881              -903 
Hoofdtaakveld 2 - 
Verkeer,vervoer en waterstaat
2.5 Openbaar vervoer            121.487             119.748            123.629          126.559        130.722         134.775 

Baten
Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en 
ondersteuning
0.1 Bestuur                        -                        -                        -                      -                    -                    - 

0.4 Overhead                   155                    144                   144                 144               144                144 
0.10 Mutataties reserves                   325                 3.498                   783                 583               549                283 
0.11 Resultaat               -1.167                    -22                      -                    -                    - 
Hoofdtaakveld 2 - 
Verkeer,vervoer en waterstaat
2.5 Openbaar vervoer            120.416             121.183            124.169          126.520        130.667         135.001 

Saldo
Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en 
ondersteuning
0.1 Bestuur                      -8                    -25                    -20                  -21                -21                -22 

0.4 Overhead               -1.213               -1.241               -1.281             -1.313           -1.354           -1.390 

0.10 Mutataties reserves                   325                    998                   783                 583               549                283 

0.11 Resultaat                1.968               -1.167                    -22                 790               881                903 
Hoofdtaakveld 2 - 
Verkeer,vervoer en waterstaat
2.5 Openbaar vervoer               -1.071                 1.435                   540                  -39                -55                226 

Totaal  €            -    €            -    €            -    €          -    €         -    €         -   
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4  MEERJARENRAMING 
In de meerjarenraming is voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een uiteenzetting van de verwachte 
baten en lasten en een geprognosticeerde balans opgenomen. Daarna volgt er een toelichting op deze 
meerjarenraming. Hierin zijn de artikelen 22 en 23 uit het BBV gevolgd.  

4.1 Meerjarenraming  
Bedragen (x € 1.000) 
 

 

Baten Begroting 
2020

Prognose 
(maart 
2020)

Begroting 
2021

Raming  
2022

Raming  
2023

Raming  
2024

 Ontwikkeling                    -             
Ontwikkeling dienstregeling                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Strategische innnovatie                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Reizigersinformatie                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Onderzoek                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Consumentenplatform                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
 Marktbewerking 
Marktbewerking                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
 Communicatie 
Communicatie                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
 Beheer 
Hoogwaardig OV            32.752            31.754       32.885           34.041            35.418          36.783 
Basisnet            13.366            13.149       13.649           14.129            14.700          15.267 
Aanvullend OV            10.788            10.627       11.016           11.403            11.865          12.322 
Evenementen- en nachtvervoer                 517                  515            533                552                  571                591 
Publiek Vervoer - Hubtaxi                 300                  108            112                115                  119                124 
Sociale veiligheid                    25                    25              25                   25                    25                  25 
Vastgoedbeheer - stallingen                 556                  556            556                556                  556                556 
 Bedrijfsvoering 
ICT                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Lonen en salarissen                 812                  812            840                870                  900                909 
Huisvestingskosten                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Kantoorkosten                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Advieskosten                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Bijdrage NDOV/ DOVA                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Bijdrage Publiek Vervoer                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
 Overhead 
Lonen en salarissen                    93                    93              93                   93                    93                  94 
Huisvestingskosten                    36                    36              36                   36                    36                  36 
Kantoorkosten                    15                    15              15                   15                    15                  15 
 Financiering 
 Bijdrage partners            62.027            62.027       62.752           63.928            65.612          67.522 
 Specifike subsidies                       -                       -         1.800                900                  900                900 
Totaal baten     121.287     119.717     124.313    126.664     130.811    135.145 

Begroting 
2020

Prognose 
(maart 
2020)

Begroting 
2021

Raming  
2022

Raming  
2023

Raming  
2024

Resultaat voor mutaties reserves                 169                  257           -761            -1.373             -1.430           -1.186 
Onvoorzien                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
VPB                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Onttrekking aan reserves                 998                  983            783                583                  549                283 
Toevoeging aan reserves                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Resultaat na mutaties reserves        1.167         1.240              22          -790           -881          -903 
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Lasten Begroting 
2020

Prognose 
maart 2020

Begroting 
2021

Raming  
2022

Raming  
2023

Raming  
2024

Lasten
Ontwikkeling
Ontwikkeling dienstregeling 50 50 25 25 26 26
Strategische innnovatie 190 190 152 153 155 157
Reizigersinformatie 170 170 172 173 175 177
Onderzoek 100 100 50 51 51 52
Consumentenplatform 50 50 50 51 52 52
Kwaliteitsimpuls 950 950 500 300 266 0
Marktbewerking
Marktonderzoek 250 250 75 76 77 77
Marktontwikkeling 0 0 95 96 97 98
Tarieven en vervoerbewijzen 0 0 20 21 21 22
Communicatie
Productpromotie 700 700 150 152 153 155
Voorlichting 0 0 145 146 148 149
Reisinformatie 0 0 80 81 82 82
Reisbeleving 0 0 125 126 128 129
Corporate communicatie 0 0 20 20 20 21
Beheer
Beheer algemeen en audits 227 227 175 175 175 175
Hoogwaardig OV 111.219 49.891 51.637 53.447 55.346 57.288
Basisnet 0 26.094 27.007 27.953 28.931 29.944
Aanvullend OV 0 31.834 32.948 34.102 35.295 36.531
Q liner 315 530 530 549 568 588 608
Buslijn 922 18 28 28 28 28 28
Evenementen- en nachtvervoer 517 515 533 552 571 591
Versterkingen 0 2.109 2.110 2.110 2.110 2.110
Dienstregelingmutaties 300 300 200 200 200 200
Publiek Vervoer - lokale 
vervoersinitiatieven

1.058 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000

Publiek Vervoer - Hubtaxi 750 287 300 308 319 329
Sociale veiligheid 600 600 621 627 633 640
Bijdrage haltes aan gemeenten 0 70 35 35 35 35
Onderhoud stallingen 234 234 236 238 241 243
Afschrijvingskosten stallingen 145 130 130 130 130 130
Transitie waterstofbussen 0 0 2.302 1.402 1.402 1.402
 Bedrijfsvoering 
ICT 200 200 150 152 153 155
Lonen en salarissen 1.050 1.050 1.600 1.648 1.697 1.748
Huisvestingskosten 0 0 0 0 0 0
Kantoorkosten 0 0 0 0 0 0
Advieskosten 0 0 0 0 0 0
Bijdrage NDOV/ DOVA 300 300 303 306 309 312
Bijdrage Publiek Vervoer 125 125 126 128 129 130
 Overhead 
Lonen en salarissen 960 960 1.000 1.028 1.064 1.096
Huisvestingskosten 125 125 150 152 153 155
Kantoorkosten 145 145 150 152 153 155
Advieskosten 155 155 125 126 128 129
Financiering
Exploitatiesaldo 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten 121.118 119.460 125.074 128.037 132.241 136.331
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Toelichting op de meerjarenraming  
Het meerjarenperspectief tot 2024 toont een negatieve ontwikkeling in het resultaat vanaf 2022.). Dit wordt 
verklaard doordat bijdragen van de provincies is gebaseerd op de afspraak van een gemiddelde van afgelopen 5 
jaar over de werkelijke LBI index. De verwachting in de markt is dat de LBI index de komende jaren zal stijgen, 
mogelijk zelfs naar > 4%. In de meerjarenraming is daartoe bij de lasten rekening gehouden met een indexering 
van 3,5% (LBI). De bijdragen index van de provincies is echter nog niet op dat niveau doordat de voorgaande 
jaren de werkelijke index nog substantieel lager was. Naar verwachting trekt het financieel negatieve 
meerjarenperspectief dus nog bij doordat de bijdragen index zal stijgen. 

Ramingen  
Het gepresenteerde exploitatieresultaat is deels gebaseerd op ramingen. Inherent aan het maken van ramingen 
is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken. 
 
Ramingen GD-concessie 
De ramingen met betrekking tot de GD-concessie zijn gebaseerd op het prognosemodel van het OV-bureau. In 
dit model zijn de variabelen opgenomen die invloed hebben op het resultaat, zoals productiegegevens, 
prijsontwikkelingen en indices.  
 
Ramingen overige baten en lasten 
De ramingen met betrekking tot de overige baten en lasten zijn gebaseerd op extrapolaties op basis van de 
realisatie in de voorafgaande periode, daar waar nodig aangepast naar aanleiding van veranderende 
omstandigheden. 
 
Lasten 
De lasten inzake het beheer van de concessie stijgt in het jaar 2021 met meer dan 3,5% ten opzichte van 2020. 
Reden hiervoor is dat de kosten voor het waterstofproject in 2021 nieuw zijn met € 1,6 miljoen.  
 
Baten 
De extra bijdragen inzake specifieke subsidies over de jaren 2022 tot en met 2024 bestaan uit een bijdrage van 
diverse partijen inzake het waterstofproject. Voor dit project is reeds € 7,5 miljoen aan subsidie vooruit 
ontvangen in 2019. Dit bedrag staat onder de overlopende passiva op de passivazijde van de balans vermeld en 
hiervan wordt jaarlijks een bedrag onttrokken, gedurende de looptijd van de huidige GD-concessie tot en met 
2030 De ontvangen bijdrage per jaar tot en met 2030 is € 900.000. Uitzondering is het jaar 2021. Hierin vindt 
een dubbele onttrekking plaats, omdat de exploitatie van de waterstoffenbussen pas start in 2021. 
 
  

Baten Begroting 
2020

Prognose 
(maart 
2020)

Begroting 
2021

Raming  
2022

Raming  
2023

Raming  
2024

 Ontwikkeling                    -             
Ontwikkeling dienstregeling                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Strategische innnovatie                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Reizigersinformatie                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Onderzoek                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
Consumentenplatform                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
 Marktbewerking 
Marktbewerking                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
 Communicatie 
Communicatie                       -                       -                       -                      -                       -                      - 
 Beheer 
Hoogwaardig OV            32.752            31.754       32.885           34.041            35.418          36.783 
Basisnet            13.366            13.149       13.649           14.129            14.700          15.267 
Aanvullend OV            10.788            10.627       11.016           11.403            11.865          12.322 
Evenementen- en nachtvervoer                 517                  515            533                552                  571                591 
Publiek Vervoer - Hubtaxi                 300                  108            112                115                  119                124 
Sociale veiligheid                    25                    25              25                   25                    25                  25 
Vastgoedbeheer - stallingen                 556                  556            556                556                  556                556 
 Bedrijfsvoering 
ICT                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Lonen en salarissen                 812                  812            840                870                  900                909 
Huisvestingskosten                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Kantoorkosten                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Advieskosten                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Bijdrage NDOV/ DOVA                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Bijdrage Publiek Vervoer                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
 Overhead 
Lonen en salarissen                    93                    93              93                   93                    93                  94 
Huisvestingskosten                    36                    36              36                   36                    36                  36 
Kantoorkosten                    15                    15              15                   15                    15                  15 
 Financiering 
 Bijdrage partners            62.027            62.027       62.752           63.928            65.612          67.522 
 Specifike subsidies                       -                       -         1.800                900                  900                900 
Totaal baten     121.287     119.717     124.313    126.664     130.811    135.145 

Begroting 
2020

Prognose 
(maart 
2020)

Begroting 
2021

Raming  
2022

Raming  
2023

Raming  
2024

Resultaat voor mutaties reserves                 169                  257           -761            -1.373             -1.430           -1.186 
Onvoorzien                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
VPB                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Onttrekking aan reserves                 998                  983            783                583                  549                283 
Toevoeging aan reserves                       -                       -                 -                      -                       -                      - 
Resultaat na mutaties reserves        1.167         1.240              22          -790           -881          -903 
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Bedragen x €  
  Raming 

2022 
Raming 2023 Raming 2024 

Subsidie Europese projecten JIVE 2 
               

300.000                 300.000                 300.000  

Subsidie ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
               

150.000                 150.000                 150.000  

Bijdrage provincie Groningen 
               

300.000                 300.000                 300.000  

Bijdrage provincie Drenthe/ regio 
               

150.000                 150.000                 150.000  

Totalen   900.000    900.000    900.000  
 

4.2 Mutaties reserves 
Jaarlijks vindt er een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten remise Emmen plaats van € 33.000, 
ter dekking van de afschrijvingslasten. Daarnaast wordt er vanaf 2021 t/m 2023 een  uitputting verwacht van de 
reserve kwaliteitsimpuls van resp. € 300.000 in 2021 en 2022 en € 266.000 in 2023 en een uitputting  van de 
reserve duurzaamheid  van 250.000 per jaar. 
 
Voor het overzicht van de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar paragraaf 3.4.  
Het EMU-saldo is gepresenteerd in paragraaf 3.3.  
 
Er is geen sprake van structurele toevoegingen aan reserves.  
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Bijlage A  Afschrijvingsoverzicht 
Voor de afschrijving gelden de volgende uitgangspunten: 
• Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, 

uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd;  
• Met de waardering van activa wordt het de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen 

niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel); 
• Afschrijvingen vindt plaats met ingang van het jaar na verwerving van het actief.  

 
Het OV-bureau hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: 
• Gronden en terreinen    Geen afschrijving 
• Onroerend goed (busremises)   40 jaar 
• Kantoormeubilair    7 jaar 
• Automatiseringsapparatuur   3 jaar 
• Overige activa     Afhankelijk van de verwachte economische levensduur 
 
Voor 2021 ziet het verwachte afschrijvingsoverzicht er als volgt uit: 
 

 
 
  

Bedragen x  € 

Investeringen met een 
economisch nut

Aanschaf-
waarde 1-1

Cumulatieve 
afschrijving t/m 

2020
Boekwaarde 1-1 Inves-

teringen 
Afschrijving 

boekjaar 2021
Boekwaarde 

31-12
Aanschaf-

waarde 31-12

Peizerweg 128            1.833.000                          -               1.833.000                   -                          -            1.833.000            1.833.000 
Tweede Bokslootweg               485.071                          -                  485.071                   -                          -               485.071               485.071 

Gronden en terreinen          2.318.071                      -            2.318.071                 -                       -          2.318.071          2.318.071 

Busremise Peizerweg            3.691.910               433.292             3.258.618                   -                  92.298          3.166.320            3.691.910 
Busremise Emmen            1.290.373                  32.259             1.258.114                   -                  32.259          1.225.855            1.290.373 
Gebouwen          4.982.283             465.551          4.516.732                 -             124.557        4.392.175          4.982.283 
Inrichting en inventaris 
2016               133.301                  76.172                  57.129                   -                  19.043                38.086               133.301 

Inrichting en inventaris 
2017                  23.126                    9.912                  13.214                   -                    3.304                  9.910                  23.126 

Inrichting en inventaris 
2019               107.168                  15.310                  91.858                   -                  15.310                76.549               107.168 

Inrichting en inventaris             263.595             101.394             162.201                 -               37.656           124.545             263.595 

Automatisering 2016                  19.320                  15.456                    3.864                   -                    3.864                        -                    19.320 

Automatisering 2019                  40.733                  13.578                  27.155                   -                  13.578                13.578                  40.733 
Automatisering                60.053               29.034               31.019                 -               17.442             13.578               60.053 
Zonnepanelen 
Peizerweg                  82.990                    8.300                  74.690                   -                    4.150                70.541                  82.990 

OV Database 2019                  83.650                    8.365                  75.285                   -                    8.365                66.920                  83.650 

Overige MVA             166.640               16.665             149.975                 -               12.515           137.461             166.640 
Totaal MVA          7.790.642             612.643          7.177.999                 -             192.170        6.985.829          7.790.642 
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Bijlage B  Overzicht van reserves en voorzieningen 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2020 tot en met 2024 kan als volgt 
worden gepresenteerd: 

 

 

 

 

 

 

 

bedragen x € 

Reserves Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

1-1-2020 Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 Toevoeging Onttrekking 31-12-2021
Algemene reserve      13.621.000           585.000        4.468.000        9.738.000        1.240.000      10.978.000 

Totaal algemene 
reserve  13.621.000      585.000   4.468.000   9.738.000   1.240.000              -    10.978.000 

BR kwaliteitsimpuls        2.016.000           950.000        1.066.000                    -             500.000           566.000 
BR dekking kapitaallasten 
remise Emmen        1.875.000           618.000        1.257.000                    -               33.000        1.224.000 

BR Duurzaamheid                    -          2.500.000                    -          2.500.000           250.000        2.250.000 
Totaal 
bestemmingsreserves   3.891.000   2.500.000   1.568.000   4.823.000              -        783.000   4.040.000 

Totaal reserves  17.512.000   3.085.000   6.036.000  14.561.000   1.240.000      783.000  15.018.000 

Voorzieningen Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

1-1-2020 Toevoeging Onttrekking 31-12-2020 Toevoeging Onttrekking 31-12-2021
Voorziening onderhoud 
remise Groningen           294.000           118.000           130.000           282.000           119.000             28.000           373.000 

Voorziening onderhoud 
remise Emmen                    -               58.000             10.000             48.000             59.000             15.000             92.000 

Totaal voorzieningen      294.000      176.000      140.000      330.000      178.000        43.000      465.000 

Reserves Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

1-1-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2023
Algemene reserve      10.978.000             22.000                    -        11.000.000                    -             790.000      10.210.000 
Totaal algemene 
reserve  10.978.000        22.000              -    11.000.000              -        790.000  10.210.000 

BR kwaliteitsimpuls           566.000                    -             300.000           266.000                    -             266.000                    -   
BR dekking kapitaallasten 
remise Emmen        1.224.000                    -               33.000        1.191.000                    -               33.000        1.158.000 

BR Duurzaamheid        2.250.000                    -             250.000        2.000.000                    -             250.000        1.750.000 
Totaal 
bestemmingsreserves   4.040.000              -        583.000   3.457.000              -        549.000   2.908.000 

Totaal reserves  15.018.000        22.000      583.000  14.457.000              -     1.339.000  13.118.000 

Mutaties 2020 Mutaties 2021

Mutaties 2020 Mutaties 2021

Mutaties 2022 Mutaties 2023
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Voorzieningen Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

1-1-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2023
Voorziening onderhoud 
remise Groningen           373.000           120.000             16.000           477.000           120.000             37.000           560.000 

Voorziening onderhoud 
remise Emmen             92.000             59.000             32.000           120.000             60.000             27.000           153.000 

Totaal voorzieningen      465.000      179.000        48.000      597.000      180.000        64.000      713.000 

Mutaties 2022 Mutaties 2023

Reserves Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

1-1-2024 Toevoeging Onttrekking 31-12-2024
Algemene reserve      10.210.000                    -             881.000        9.329.000 
Totaal algemene 
reserve  10.210.000              -        881.000   9.329.000 

BR kwaliteitsimpuls                    -                      -                      -   
BR dekking kapitaallasten 
remise Emmen        1.158.000                    -               33.000        1.125.000 

BR Duurzaamheid        1.750.000                    -             250.000        1.500.000 
Totaal 
bestemmingsreserves   2.908.000              -        283.000   2.625.000 

Totaal reserves  13.118.000              -     1.164.000  11.954.000 

Voorzieningen Verwachte 
stand per

Verwachte 
stand per

1-1-2024 Toevoeging Onttrekking 31-12-2024
Voorziening onderhoud 
remise Groningen           560.000           120.000           265.000           415.000 

Voorziening onderhoud 
remise Emmen           153.000             60.000             50.000           163.000 

Totaal voorzieningen      713.000      180.000      315.000      578.000 

Mutaties 2024

Mutaties 2024
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Toelichting reserves en voorzieningen 
 

1. Algemene reserve 
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s 
welke niet geheel kwantificeerbaar zijn en kunnen worden opgevangen door het 
weerstandsvermogen. 

 
2. Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls 

De gelden uit de bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls worden gebruikt om kwalitatief betere 
voorzieningen voor zowel de reizigers als de chauffeurs te realiseren, om op deze manier in de 
toekomst kosten te kunnen besparen.  
 

3. Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten remise Emmen 
Door het AB is besloten om de investering in de busremise in Emmen te dekken uit het 
weerstandsvermogen. Aangezien het BBV voorschrijft dat er geen bedragen vanuit het eigen 
vermogen in mindering mogen worden gebracht op de investering, is er besloten om de 
afschrijvingslasten te dekken vanuit een bestemmingsreserve. De afschrijvingstermijn van de remise is 
40 jaar, dit betekent dat er 40 jaar een onttrekking uit deze reserve plaatsvindt.  
 

4. Bestemmingsreserve duurzaamheid aanpassen 
Deze bestemmingsreserve is gevormd om in de toekomst uitgaven in het kader van duurzaamheid 
(bijvoorbeeld waterstofbussen) te kunnen doen.  
 

5. Voorziening onderhoud remise Groningen 
In verband met het dagelijks en planmatig onderhoud van de busremise aan de Peizerweg te 
Groningen is er een onderhoudsvoorziening gevormd. Per jaar vindt hier een dotatie plaats op basis 
van het meerjarenonderhoudsplan. Onttrekkingen betreffend de jaarlijs werkelijke uitgaven voor 
onderhoud.  
 

6. Voorziening onderhoud remise Emmen  
In verband met het dagelijks en planmatig onderhoud van de busremise aan de Tweede Bokslootweg 
te Emmen is er een onderhoudsvoorziening gevormd. Per jaar vindt hier een dotatie plaats op basis 
van het meerjarenonderhoudsplan. Onttrekkingen betreffend de jaarlijs werkelijke uitgaven voor 
onderhoud.  
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Bijlage C Afkortingenwijzer 
 
AB  Algemeen Bestuur 
AVG  Algemene verordening gegevensbeheer 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording  
BR  Bestemmingsreserve 
CBS  Centraal bureau voor de statistiek  
CO₂   Koolstofdioxide  
DB  Dagelijks Bestuur 
DOVA  Decentrale Openbaar Vervoer Overheden 
DRIS  Dynamisch reizigersinformatiesyteem 
DuVV  Decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer 
EMU  Economische en Monetaire Unie 
Fte  Fulltime-equivalent 
GD-concessie Concessie stads- en streekvervoer Groningen Drenthe 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 
Gr  Gram 
HOV  De treinvervangende HOV-lijnen 305 en 314 (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 
ICT  Informatie en Communicatie Technologie 
IT  Informatietechnologie 
JIVE2  Joint Initative for hydrogen Vehicles across Europe 
KLOV  Kleinschalig Openbaar Vervoer; zes regioconcessies 
Ktv  Klanttrevredenheid 
LBI  Landelijke Bijdrage Index 
MVA  Materiële vaste activa 
NDOV  Nationale data openbaar vervoer 
OV  Openbaar vervoer 
P+R  Parkeren en reizen 
Rkm  Reizigerskilometers 
SOV  Studenten Openbaar Vervoerkaart 
VPB  Vennootschapsbelasting 
WGR  Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Wp2000 Wet Personenvervoer 2000 
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Memo definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2021 
 

Inleiding 

Dit jaar gaat het dienstregelingsproces anders dan andere jaren. Gebruikelijk is dat op basis 

van de begroting van het volgende jaar en binnen de vastgelegde begrotings- en beleidskaders 

voorstellen voor een nieuwe dienstregeling van het opvolgende jaar worden ontwikkeld. Deze 

worden dan in april voorgelegd aan het dagelijks bestuur OV-bureau, vrijgegeven voor in-

spraak en daarna in juni definitief goedgekeurd, waarna de dienstregeling wordt ingevoerd per 

medio december.  

 

Corona vraagt flexibiliteit in inzet 

Vanwege de coronacrisis en de daaruit voortkomende gevolgen gaat het dit jaar anders. De 

voorstellen voor de ontwerp-hoofdlijnen dienstregeling 2021 zijn nog ontwikkeld voor de co-

ronacrisis en gingen uit van grofweg een gelijkblijvend budget. Nadien is de coronacrisis toege-

slagen, waarbij het gebruik van het openbaar vervoer aanvankelijk gedecimeerd is. De dienst-

regeling is teruggeschroefd op werkdagen naar ongeveer 60% van wat er normaal rijdt. Per  

2 juni is de dienstregeling weer opgeschroefd naar ‘vol’, mede naar aanleiding van het zicht op 

een beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk voor 2020 om reizigers in het OV voldoende 

ruimte te kunnen geven. Het vervoer begint nu weer aan te trekken naar op werkdagen onge-

veer 35% van het vervoer voor de coronacrisis. Op dit moment is nog moeilijk te zeggen:  

1. In welke mate en per wanneer de capaciteitsbeperking van het OV volledig wordt los-

gelaten.  

2. In welke mate en per wanneer studenten en werkenden weer op de opleiding en het 

werk verwacht worden.   

3. In welke mate en per wanneer reizigers weer terugkeren in het OV.  

4. Hoe de precieze uitwerking van de beschikbaarheidsvergoeding gaat zijn voor 2020 en 

in welke mate ook voor 2021 afspraken worden gemaakt.  

 

In ieder geval zal de situatie na Corona niet dezelfde zijn als de situatie voor Corona. Reizigers 

hebben deels andere keuzes gemaakt, op onderdelen zal door thuiswerken en thuisonderwijs 

volgen minder vervoer nodig zijn. Dit zal gaan betekenen dat het openbaar vervoer in de toe-

komst flexibeler dan nu met één wijzigingsmoment per jaar moet kunnen inspelen op wijzigin-

gen in de vraag. Deze behoefte is er niet alleen per 2021, maar ook al per start van het nieuwe 

schooljaar op 17 augustus. Zolang de studenten niet of slechts heel weinig naar Zernike gaan, 

hoeven bussen, bijvoorbeeld op Q-link Oranje tussen Hoofdstation en Zernike (lijn 15), niet 12 

keer per uur te rijden. 

 

Flexibelere inzet per 17 augustus 2020 

Om invulling te kunnen geven aan de gewijzigde vervoersvraag en flexibeler te kunnen inspe-

len op ontwikkelingen zal per maandag 17 augustus een aangepaste dienstregeling worden 

doorgevoerd. Per buslijn wordt een vaste dienstregeling geboden die invulling geeft aan de in 

de huidige situatie verwachte vervoersvraag. Dit pakket omhelst ongeveer 90% van de be-

staande dienstregeling. De overige 10% is beschikbaar om flexibel in te spelen op de onzekere 

ontwikkelingen in de vervoersvraag.  

 



  

Pagina 2 van 46 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2021 
 

Dienstregelingsvoorstellen structuur 2021 doorzetten, volume 2021 aanhouden 

De dienstregelingsvoorstellen hoofdlijnen 2021 hebben betrekking op twee categorieën van 

maatregelen: 

- Aanpassingen van structuur (lijn/routevoering). 

- Aanpassingen van volume (bedieningsniveau/frequenties). 

 

Zoals geschetst vraagt het na-coronatijdperk om flexibiliteit in volume van de inzet van bussen. 

Dit gaat om flexibiliteit in het bedieningsniveau/frequenties, niet zozeer om aanpassing van 

lijn-/routevoering. Om deze reden zullen dienstregelingsvoorstellen die betrekking hebben op 

de aanpassing van de structuur routevoering van lijnen onveranderd doorgevoerd worden, 

maar de voorstellen met betrekking tot het volume de bediening/frequenties worden aange-

houden tot een moment na de zomer 2020 waar we breder uitsluitsel kunnen geven over de 

consequenties van corona voor de dienstregeling 2021 en op onderdelen wellicht ook al voor 

het najaar 2020.  

 

Op de volgende pagina’s zijn de door het dagelijks bestuur OV-bureau goedgekeurde defini-

tieve hoofdlijnen opgenomen. Hierin is in paars opgenomen wat de voorgenomen wijzigings-

datum van de betreffende wijziging is.  

 

Resultaten inspraak  

Bij het OV-bureau zijn 33 reacties ontvangen en bij de gemeente Groningen 13 reacties. Veelal 

betroffen bij het OV-bureau binnengekomen reacties verduidelijkingsvragen over de voorge-

nomen wijziging van lijn 21 en 25 rondom Sleen en Erm. Uit de ontwerp hoofdlijnen bleek niet 

duidelijk dat Erm en Sleen ook in het weekend bediend zullen blijven worden. In de definitieve 

hoofdlijnen als bijgevoegd is dit expliciet opgenomen. Naar aanleiding van de reacties is er 

geen aanleiding voorgestelde wijzigingen aan te passen.  
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Uitgangspunten 
 

Onderstaand zijn ter informatie de uitgangspunten voor dienstregeling 2021 opgenomen zoals 
die in het najaar van 2019 zijn vastgesteld.  
 

Aanleiding 

Zoals ieder jaar wordt de dienstregeling voor 2021 vanaf het begin van 2020 weer verder door-
ontwikkeld. In de hoofdlijnen voor de begroting wordt het kader geschetst waarbinnen de 
dienstregeling doorontwikkeld wordt. Het jaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe concessie 
waarin een groot aantal vernieuwingen ten opzichte van de huidige concessie zijn doorge-
voerd, zoals de schaalsprong in verduurzaming, de verdere vereenvoudiging en het ontzorgen 
van de reiziger op het gebied van plannen, reizen en betalen en een toenemende beschikbaar-
heid en gebruik van data bij verdere optimalisering van het vervoerproduct.  
 

Nieuwe concessie 

Vanwege de start van de nieuwe concessie zou het wellicht voor de hand liggen om juist niet 
te veel te wijzigen, in de langere termijn ontwikkelplannen met gemeenten zit echter een aan-
tal ontwikkelingen die mogelijk al in 2021 worden ingevoerd. We zijn dus vanaf begin 2020 
weer gestart met de voorbereidingen voor de hoofdlijnen van dienstregeling 2021, de dienst-
regeling voor het tweede jaar van de nieuwe GD2020 concessie. Onderstaand zijn de uitgangs-
punten opgenomen zoals die op 6 december 2019 door het dagelijks bestuur OV-bureau Gro-
ningen Drenthe zijn vastgesteld.  
 

Netwerkontwikkeling 2025 

In aanvulling op het proces in andere jaren wordt er in dit proces ook verder vooruitgekeken 
naar de situatie in 2025, waar alle werkzaamheden aan de Spoorzone en aan de Ring Zuid ge-
reed zijn en waar mogelijk het spoor naar Stadskanaal ook in gebruik wordt genomen. Samen 
met Qbuzz, Arriva, provincies en NS wordt gekeken hoe de dienstregeling na afronding van de 
werkzaamheden kan worden vormgegeven. Te ontwikkelen voorstellen voor de dienstregeling 
van 2021 moeten ook passen binnen het 2025 beeld.  
 

Verwijzing naar begroting 2021 

In eerdere jaren is de start van het dienstregelingsproces steeds gemarkeerd met het vaststel-
len van de uitgangspunten voor de doorontwikkeling, waarbij deze ieder jaar gebaseerd zijn op 
de omgevingsplannen van de provincies. Omdat deze ontwikkelrichting ook al staat opgeno-
men in de hoofdlijnen voor de begroting is ervoor gekozen deze hier niet te herhalen, slechts 
de belangrijkste uitgangspunten zijn opgenomen.  
 

Ontwikkelrichting 

• Qliner en Q-link lijnen dat samen met het spoornetwerk in Noord-Nederland een hoog-
waardig OV-netwerk (HOV) vormt. Dit HOV heeft zodanige productkenmerken dat dit 
vervoer een serieus alternatief vormt voor veel autoritten. Hier hoort een kwaliteitsni-
veau bij dat ook ruimtelijk structurerend werkt. Dit wordt zichtbaar in vastliggende 
routes, hoogwaardig materieel, hoge frequentie, goede en betrouwbare doorstroming, 
actuele en dynamische reisinformatie. Het busgedeelte van het HOV-netwerk is met 
name gericht op en binnen de steden Groningen en Emmen en tussen de grotere ker-
nen in het gebied.  
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• Buslijndiensten die samen met het HOV-net een basisnet voor het hele gebied vormen 
als vastgelegd in de omgevingsvisie door de provincies Groningen en Drenthe (zie bij-
lage 2). Bij de vormgeving van de specifieke basislijnen zijn de bestaande ruimtelijke 
inrichting en de vervoervraag in het gebied richtinggevend. Het basisnet biedt een 
goede productkwaliteit die in de nieuwe concessie hoger ligt dan nu, met wifi en airco 
in alle bussen. De basislijnen zijn vastgelegd in de omgevingsplannen zonder dat de 
routes structureel worden vastgelegd, zoals in het HOV-net. In frequentie/capaciteits-
zin zijn de betreffende buslijndiensten vraagvolgend.  

• Aanvullend vervoer dat aanvullend op het basisnet een sociale rol in het gebied ver-
vult, gericht op het bedienen van een restvraag, voor wie geen alternatief heeft. Vorm-
geving, frequentie, capaciteit, ontwerpkwaliteit, en tarieven dienen hierop aangepast 
te zijn. Het aanvullend openbaar vervoer bestaat uit lijnen met een beperkte dienstre-
geling met grote en/of kleine bussen. Daarnaast bestaat dit uit aanvullend collectief 
vervoer, niet zijnde openbaar vervoer. Die krijgt in beginsel vorm vanuit onze deel-
name aan Publiek Vervoer. Hieronder valt de hubtaxi en de faciliteiten die worden ver-
leend aan lokale projecten als buurtbussen en stadsvervoersinitiatieven.   

 
In bijlage 1 staat de kaart uit de omgevingsvisie Drenthe en Groningen opgenomen. 
 

Belangrijkste uitgangspunten 

• Ontwikkelen met meer data: Dienstregeling 2021 voor zo veel mogelijk reizigers ver-
dergaand mooier, eenvoudiger en beter maken. De mogelijkheden hiertoe worden 
vergroot doordat vanaf de nieuwe concessie meer data beschikbaar komen over het 
gebruik van het busvervoer.  

• Verhogen betrouwbaarheid en snelheid: Qbuzz en het OV-bureau gaan aan de slag om 
optimalisaties in het busnetwerk tijdig met wegbeheerders te bespreken om de be-
trouwbaarheid en snelheid van het busvervoer te kunnen vergroten. Dit vergroot niet 
alleen de aantrekkelijkheid van het busvervoer, maar zorgt tevens voor minder CO2 
uitstoot en tevens dat een bus voor hetzelfde geld meer reizigers kan bedienen. Een 
bus rijdt dan ook daar waar hij betrouwbaar en snel kan doorrijden.   

• Samen ontwikkelen: Omdat het busvervoer een schakel is in de totale mobiliteit van 
uiteenlopende soorten reizigers, zoals scholieren, werkenden en vrijetijdsreizigers ge-
ven we de hoofdlijnen voor de nieuwe dienstregeling in nauwe samenwerking vorm 
met o.a. wegbeheerders, onderwijsinstellingen, bedrijven en vervoersbedrijven.   

• Dienstregeling 2021 passend binnen lange termijn ontwikkelingen: Komende jaren vin-
den veel ontwikkelingen plaats in de infrastructuur en uitbreiding regionaal spoorver-
voer waar het busvervoer in mee ontwikkelt. Dienstregeling 2021 is een stap passend 
binnen deze lange termijn ontwikkelingen.  

• Financieel: In de begroting 2021 is vastgesteld dat de doorontwikkeling van het ver-
voer budgetneutraal moet plaatsvinden. Dit betekent dat uitbreidingen moeten wor-
den gefinancierd door op andere plekken besparingen te realiseren. Daarnaast zullen 
beperkt gebruikte ritten en/of lijnen waar mogelijk worden uitgevoerd met kleinere 
voertuigen en/of minder ritten om zodoende extra financiële middelen vrij te spelen 
om ritten en lijnen met groeiend gebruik extra op te kunnen vangen en de invulling 
van het basisnet tot 7 tot 24 uursbediening verder te volmaken.  
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Wijzigingen algemeen 
 

Tussentijdse wijzigingen 2020 

Op 15 december is de nieuwe dienstregeling 2020 voor het openbaar vervoer gestart. De afge-
lopen periode zijn enkele tussentijdse wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van lijnen, aan-
bod van ritten. De meeste van deze wijzigingen worden doorgezet in de dienstregeling van 
2021. Vanwege het gelijkblijvend budget voor 2021 is het gevolg dat ter waarde van de tussen-
tijdse wijzigingen budget in besparingen op het voorzieningenniveau moet worden gevonden 
om dit mogelijk te maken. De tussentijdse wijzigingen zijn de volgende:  

- Extra rit lijn 74 Veendam – Stadskanaal: € 11.000,-.  
- Extra lijn 77 voor bediening De Hilte: € 51.000,-.  
- Extra rit lijn 18 Hoogkerk – Zernike: € 6.000,-. 
- Betere bediening OZG Scheemda met lijn 119: € 48.000,-.  
- Vervallen AirportLink Groningen – Eelde lijn 100: besparing € 49.000,-.  

 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Geen, omdat tussentijdse wijzigingen één op één worden doorge-
zet in de nieuwe dienstregeling.  

Kosten dienstregeling € 75.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Toename rijtijden uitvoering dienstregeling 

Per 16 augustus 2020 zijn op basis van gewijzigde snelheid en betrouwbaarheid voor het bus-
vervoer rijdtijden geactualiseerd. Hier was ook in de begroting voor 2020 rekening mee gehou-
den. In totaal gaat het om € 175.000,- aan rijtijdtoename in 2020, die meerjarig doortelt. Voor 
2021 betekent dit dat hiervoor dekking moet worden gevonden. Dit is dan ook opgelost in de 
voorstellen in de ontwerp hoofdlijnen. Voor dienstregeling 2021 wordt thans rekening gehou-
den met een additionele toename aan kosten voor rijtijden van € 100.000,-.  
 

Gevolgen voor reizigers Langere reistijden op routes waar bussen meer tijd nodig hebben 
om hun route af te leggen.  

Kosten dienstregeling € 275.000 (€ 175.000,- uit 2020, nieuw € 100.000,- in 2021) 

Gevolgen voor infra Blijvend overleg met wegbeheerders om knelpunten in weginfra-
structuur op te lossen. 

 
 

Rijtijden en infrastructuur 

De basis voor dienstregeling 2021 zijn de realistische rijtijden zoals die in de huidige dienstre-

geling van toepassing zijn. Waar blijkt dat huidige rijtijden niet meer voldoen en bussen in 

meer of mindere mate vertraging oplopen wordt in eerste instantie altijd gekeken welke mo-

gelijkheden er zijn om de rijtijden weer op een normaal niveau te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn door de prioritering bij verkeerslichten te actualiseren, rijtijden over een lijn te herverde-

len en/of kleine of grotere infra-aanpassingen in overleg met de betreffende wegbeheerder te 

realiseren. Mochten al deze maatregelen onderbouwd geen of onvoldoende oplossingen bie-

den, dan pas worden waar nodig in goed overleg rijtijden geactualiseerd. Deze geactualiseerde 

rijden worden in de loop van 2021 doorgevoerd.  
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Waar vanwege infra-aanpassingen verwachtingen zijn dat dit van negatieve invloed kan zijn op 

de betrouwbaarheid en/of snelheid van het openbaar vervoer zijn Qbuzz en het OV-bureau in 

overleg met de betreffende wegbeheerders. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overweging om 

fietsstraten te realiseren bestaande busroutes. Een voorbeeld hiervan is de fietsstraat door 

Westerbork die in overweging is. Deze kan van invloed zijn op de busroute van buslijn 22.  

Een voorbeeld voor het betrouwbaarder 

krijgen van een busroute is de route van 

buslijn 8 in Groningen-Zuid, waarover zo-

wel chauffeurs als Consumentenplatform 

meermaals zorgen hebben geuit. Zoals 

naastgelegen foto illustreert, is de route 

van lijn 8 door de Beethovenstraat op 

momenten dat de school start en eindigt 

onbetrouwbaar en/of niet uitvoerbaar. In 

beide richtingen rijdt lijn 8 door deze 

straat. Oplossing kan zijn het introduce-

ren van een stopverbod voor auto’s, of 

het wijzigen van de route van buslijn 8.  

 

Doorkijk dienstregeling 2025 

In de periode tot 2025 worden verbeteringen doorgevoerd in de treindienstregelingen in 
Noord-Nederland. Deze wijzigingen zijn een reden geweest de hoofdcontouren voor de bus-
dienstregeling 2025 te onderzoeken. Dienstregelingswijzigingen 2021 en opvolgende jaren 
worden mede afgewogen in relatie tot deze contouren.  
De belangrijkste wijzigingen tot 2025 in de treindienstregeling zijn: 

1. Inzet tweede sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen.  
2. Doorkoppeling treindiensten Delfzijl – Groningen – Veendam en Eemshaven – Gronin-

gen – Winschoten – Bad Nieuweschans. Hierdoor wijzigen ook tijdliggingen van trein-
diensten waardoor nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt voor aansluitende 
busdiensten.  

3. Doorkoppeling treindiensten Leeuwarden – Groningen Hoofdstation naar station Euro-
papark, waarbij de stoptreinen uit Leeuwarden gaan doorrijden als nieuwe (spits)snel-
treinen naar Scheemda – Winschoten.  

4. Vermoedelijke invoering treindienst van Groningen via Veendam naar Stadskanaal.  
5. Versnelling treindiensten Zwolle – Groningen.  

Enkele voorbeeld contouren voor de busdienst zijn: 
1. Introductie hoogwaardige busverbinding Groningen – Slochteren – Siddeburen.  
2. Snellere reismogelijkheden Stadskanaal – Ter Apel – Emmen in aansluiting op de trein 

in Stadskanaal en Emmen.  
3. Wijziging buslijnennet Oost-Groningen met goede aansluiting op stations Veendam, 

Stadskanaal en Winschoten.  
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Vervallen slecht gebruikte ritten 

In het busnetwerk in heel Groningen en Drenthe zullen waar mogelijk ritten komen te verval-
len die slecht gebruikt worden, mits hiermee de basisbediening van basislijnen niet wordt be-
perkt. Te denken valt aan ritten die een gemiddelde bezetting hebben van minder dan één 
passagier per rit. Deze reizigers kunnen als alternatief een bus eerder en/of later nemen, of bij-
voorbeeld gebruik maken van de hubtaxi.  
 

Gevolgen voor reizigers Beperkte gevolgen gezien het beperkt aantal reizigers.  

Kosten dienstregeling Besparing € 90.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Stremming UMCG Noord 

Door de aanleg van het busknooppunt UMCG Noord is hier vanaf april 2020 tot de zomer van 
2021 een tijdelijke situatie, waardoor niet alle bussen de reguliere routes kunnen rijden. Deze 
stremming heeft behoorlijke impact op de dienstregeling door routewijzigingen en daarmee 
ook voor de reiziger. Om dit zo goed als mogelijk te communiceren is een aparte pagina inge-
richt: www.qbuzz.nl/gd/umcg. De twee meest impactvolle wijzingen betreffen Q-link 2 en lijn 
171 en Q-link 5. Q-link 2 en 171 rijden tijdelijk in de richting van Zernike Campus om via de Pe-
trus Campersingel. Deze route is langer en minder betrouwbaar, onder andere vanwege een 
extra verkeerslicht. Q-link 5 volgt de route van Q-link 6 via het Damsterdiep i.p.v. via de Grote 
Markt. Die route is beduidend sneller dan de oorspronkelijke route. Dankzij deze kortere route 
wordt een besparing op Q-link 5 gerealiseerd, deze besparing wordt onder andere gebruikt om 
de langere route van Q-link 2 en lijn 171 te compenseren.   
 

Gevolgen voor reizigers Reizigers op de lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 163 en 171 ondervinden hinder 
van deze stremming. Per periode is de impact verschillend. 

Kosten dienstregeling Eenmalige besparing € 125.000,- 
Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Bediening ziekenhuizen 

Vanuit meerdere partijen is gevraagd hoe het openbaar vervoer mee kan bewegen met de ver-
anderingen in de zorg waarbij een grotere spreiding over het gebied van het zorgaanbod ont-
staat. Onderstaand is de huidige situatie opgenomen, evenals de voorgenomen wijzigingen uit 
de ontwerp hoofdlijnen en zijn potentiele wijzigingen benoemd. Het OV-bureau is reeds met 
de meeste ziekenhuizen in overleg over de bediening met OV, dit zullen we intensiveren om 
het aanbod op onderdelen verder te verbeteren. 
 

 
 

http://www.qbuzz.nl/gd/umcg
http://www.qbuzz.nl/gd/umcg
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Wilhelmina Ziekenhuis Assen 

- Huidig: Stadslijn 1, streeklijnen 14 Oosterwolde – Veenhuizen - Assen, 22 Zweeloo – 

Beilen – Assen en 84 Haulerwijk – Norg – Assen en Qliner 310 Veendam – Gieten – 

Rolde – Assen bedienen het Ziekenhuis van Assen, evenals de Cityline van de ge-

meente Assen. De lijnen 1, 14, 22 en 310 tellen gezamenlijk gemiddeld per werkdag 31 

incheckers.  

- Ontwerp hoofdlijnen: In de forensenspits zal spitslijn 109 Groningen Zernike – Marsdijk 

Assen door gaan rijden via de Europaweg en Ziekenhuis naar het Station van Assen.  

- Potentie: Vooralsnog zien we geen aanleiding meer vervoer aan te bieden gezien het 

huidige zeer beperkte gebruik.  

 

Scheper Ziekenhuis Emmen 

- Huidig: Stadslijn 1/2, streeklijnen 26 Coevorden – Schoonebeek – Klazienaveen – Em-

men en 44 Schoonebeek – Erica – Emmen en spitslijnen 112 Borger – Emmen en 126 

Nieuw – Schoonebeek – Emmen. Gemiddeld checken per werkdag 89 mensen in op de 

bus bij het Ziekenhuis.  

- Ontwerp hoofdlijnen: Bediening door nieuwe spitslijnen 142 Ter Apel – Emmen en 173 

Stadskanaal – Ter Apel – Emmen.  

- Potentie: lijnen 142 en 173 hebben nog een beperkt aantal ritten, de potentie is om dit 

de komende jaren verder uit te breiden. Daarnaast is in de hoofdlijnen opgenomen dat 

een sneldienst Hoogeveen – Emmen het Ziekenhuis in Emmen zou kunnen bedienen. 

Kosten half tot anderhalf miljoen euro. Een andere optie zou kunnen zijn het doorrij-

den van lijn 27 Hoogeveen – Zweeloo – Emmen station na 9 uur ’s morgens vanaf sta-

tion Emmen naar het Ziekenhuis en Angelslo: kosten op jaarbasis € 300.000,-.  

 

UMCG Groningen 

- Huidige bediening Hoofdingang met Q-link 2 Zuidhorn – Zernike – UMCG – Europa-

park, Q-link 5 Annen – Haren – UMCG – Harkstede, Q-link 6 Delfzijl – Groningen – Ha-

ren, 61 Middelstum – Groningen, 65 Zoutkamp – Groningen, 76 Hoogezand – Gronin-

gen, 85 Ooserwolde – Groningen, 160 Eemshaven – Groningen, 171 Veendam – Gro-

ningen, 174 Veendam – Groningen en 178 Siddeburen – Groningen.  

- Huidige bediening UMCG Noord (zonder stremming): Q-link 1 Zernike – UMCG – 

Hoofdstation, Q-link 2 Zuidhorn – Zernike - UMCG – Europapark, Q-link 3 Leek – Le-

wenborg, Q-link 4 Roden – Beijum, Q-link 5 Annen – Haren – UMCG – Harkstede, 163 

Lauwersoog – Groningen, 171 Veendam – Groningen.  

- Potentie UMCG: bediening met lijn 10 Station Noord – Korrewegwijk – Hoofdstation – 

Hoornsemeer zodra de busroute via de Diepenring in gebruik wordt genomen. 

 

Martini Ziekenhuis Groningen 

- Huidige bediening: 8 P+R Hoogkerk – Hoofdstation – Martini Ziekenhuis – P+R Hoog-

kerk, 9 Noord – Hoofdstation – Martini Ziekenhuis – Eelde, 10 Noord – Korreweg – 

Hoofdstation – Martin  Ziekenhuis – Hoornsemeer, 85 Oosterwolde – Leek – Martini 

Ziekenhuis – Hoofdstation – Kardinge en 189 Drachten – Martini Ziekenhuis – Hoofd-

station.  

- Ontwerp hoofdlijnen: Lijn 7 Vinkhuizen – Hoofdsttion gaat twee keer per uur doorrij-

den naar Martini Ziekenhuis – P+R Hoogkerk.  
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- Potentie: HOV-lijn UMCG – Hoofdstation – Martini Ziekenhuis, snelle verbinding Euro-

papark – Martini Ziekenhuis – P+R Hoogkerk.  

 

Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen 

- Huidig: Het ziekenhuis in Hoogeveen wordt bediend door streeklijn 31 Hoogeveen – 

Balkbrug (– Ommen). Daarnaast wordt het ziekenhuis ook bediend door één lijn van 

De Bij, het stadsvervoer van Hoogeveen. Gemiddeld checken op lijn 31 per werkdag 18 

reizigers in bij het ziekenhuis in Hoogeveen. 

- Ontwerp hoofdlijnen: Voorstel is lijn 31 tussen Hoogeveen en Zuidwolde op werkda-

gen in de daluren vaker te laten rijden: twee i.p.v. een keer per uur, daarnaast is het 

voornemen deze lijn een keer per uur vanaf Zuidwolde door te laten rijden naar Mep-

pel.  

Wens is om een sneldienst Hoogeveen – Emmen te introduceren die al dan niet via het 

Ziekenhuis in Hoogeveen rijdt. Hiervoor is thans geen financiële dekking gevonden. 

Koppeling van lijn 27 Hoogeveen – Emmen aan lijn 31 naar het Ziekenhuis lijkt helaas 

niet mogelijk met behoud van voor veel reizigers belangrijke aansluitingen.  

- Potentie: Vanwege het beperkte gebruik zien wij voor nu geen potentie om meer rit-

ten van en naar het ziekenhuis aan te bieden. 

 

Isala Diaconessenhuis Meppel 

- Huidig: Het ziekenhuis in Meppel wordt bediend door streeklijnen 34 Meppel – Zuid-

wolde en 39 Meppel – Koekange. Tijdens een gemiddelde werkdag checken 20 reizi-

gers per dag in bij het ziekenhuis in Meppel.  

- Ontwerp hoofdlijnen: Vanwege de veelgebruikte overstap in Zuidwolde van lijn 31 op 

lijn 34 stellen we voor om deze lijnen aan elkaar te koppelen. Hiermee krijgt Hooge-

veen een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis in Meppel. Het consumenten-

platform heeft gevraagd of enkele lijnen in Meppel aan elkaar gekoppeld kunnen wor-

den zodat meer plaatsen een rechtstreekse verbinding met de scholen hebben. An-

dersom kunnen hierdoor ook meer plaatsen rechtstreeks met het ziekenhuis verbon-

den worden. We onderzoeken nog samen met Qbuzz of dit kan zonder andere aanslui-

tingen te verbreken. 

- Potentie: Vanwege het beperkte gebruik zien wij voor nu geen potentie om meer rit-

ten van en naar het ziekenhuis aan te bieden. 

 

 

Ommelander Ziekenhuis Scheemda 

- Huidig: Lijn 119 (basislijn tussen Delfzijl en Winschoten) en lijn 17 (aanvullende lijn tus-
sen Winschoten -Finsterwolde-Scheemda) hebben een bushalte ter hoogte van het zie-
kenhuis. Beide lijnen bieden aansluiting op de trein in Scheemda. De loopafstand van 
de halte naar de hoofdingang bedraagt echter ruim een kilometer.  

- Ontwerp hoofdlijnen: Het Ommelander Ziekenhuis (OZG) heeft een belangrijke functie 

in de regio. Er zijn vanuit verschillende partijen wensen uitgesproken de bereikbaar-

heid van het ziekenhuis te verbeteren. met ingang van 24 mei a.s. rijdt lijn 119 via de 

achteringang van het ziekenhuis waardoor de loopafstand veel korter wordt. Het voor-

stel is dat lijn 17 dit ook gaat doen m.i.v. de nieuwe dienstregeling.  
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- Een verdergaand voorstel zou kunnen zijn om lijn 17 door te trekken naar Zuidbroek 

(i.p.v. station Scheemda) om daar aansluiting op de trein te bieden en vervolgens door 

te rijden als lijn 174 naar Veendam; reizigers kunnen dan rechtstreeks van Veendam 

naar het Ommelander Ziekenhuis. In de spits kunnen reizigers daarnaast met een over-

stap ook vanuit Hooge-

zand met de bus naar 

het ziekenhuis. Reizigers 

vanuit Finsterwolde naar 

Hoogezand en Gronin-

gen stappen over in 

Zuidbroek i.p.v. 

Scheemda en zijn daar-

mee niet langer onder-

weg dan in de huidige si-

tuatie. Noordbroek krijgt 

weer een busverbinding. De nieuwe halte bij Ommelander Ziekenhuis wordt een over-

stapknooppunt in de vier verschillende windrichtingen. Vanwege de meerkosten van 

dit voorstel (€ 122.000,- per jaar) wordt dit niet per 2021 voorgesteld, maar willen we 

eerst kijken hoe de nieuwe bediening met 119 en 17 op het ziekenhuis terrein voldoet 

aan de vraag.  

- Reizigers vanuit Stadskanaal naar het OZG kunnen met bestaande lijnen 23 en 24 naar 
Winschoten, waar ze over kunnen stappen op lijn 119 die ze bij het OZG brengt. Deze 
overstap is niet altijd aantrekkelijk vanwege de (belangrijkere) aansluiting op de trein 
in Winschoten. Het alternatief om lijn 23 en 24 door te laten rijden naar het OZG zou 
echter € 700.000,- per jaar kosten. Dit staat in geen enkele verhouding tot de te ver-
wachten reizigersaantallen.  

- Potentie langere termijn: in principe zou lijn 119 gekoppeld kunnen worden aan Q-link 

6 naar Appingedam. Een reis zonder overstap van Appingedam naar het OZG vergt het 

doortrekken van  119 naar Appingedam, dit zou ten koste van de Q-link 6 in Delfzijl 

moeten gaan en stellen we om die reden niet voor. 

 

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal 

- Huidig: het ziekenhuis wordt ontsloten (halte Gasselterbrug) en ruimschoots bediend 

door de lijnen 24 Winschoten – Stadskanaal – Borger - Assen, 74 Emmen – Musselka-

naal – Stadskanaal – Bareveld - Veendam en Qliner 312 Stadskanaal – Gasselternijveen 

– Gasselte – Gieten - Groningen. 

- Ontwerp hoofdlijnen: in het voorstel is opgenomen lijn 107 van Busstation Stadskanaal 

via de halte bij het Ziekenhuis in Stadskanaal naar Hoogezand en Groningen te laten 

rijden.  

- Potentie: in de toekomstschets voor 2025 is de bediening van het ziekenhuis geborgd. 
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Wijzigingen gemeente Groningen 

 
In samenwerking met o.a. de gemeente Groningen is in het afgelopen jaar gewerkt aan een 
concept OV-visie gemeente Groningen, welke onderdeel wordt van een integrale mobiliteitsvi-
sie van de gemeente Groningen. Daarin zullen naar waarschijnlijkheid relatief grote keuzes 
worden gemaakt over het openbaar vervoer per bus in de gemeente Groningen. In de afgelo-
pen anderhalf jaar is synchroon aan dit proces gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw lij-
nennet in Groningen Zuid, waardoor o.a. het Martini Ziekenhuis beter wordt verbonden met 
het nieuwe Hoofdstation, het centrum en de diverse P+R’s. Dit nieuwe lijnennet wordt in het 
komende jaar verder uitgewerkt, zodat deze overeen komt met de keuzes gemaakt in de mobi-
liteitsvisie.  
 
In afwachting van de vaststelling van de mobiliteitsvisie is al voor dit jaar een aantal maatrege-
len uitgewerkt. Dit pakket van maatregelen is kostenneutraal en kan daarmee al worden inge-
voerd, waarbij de maatregelen Hoogkerk – Zernike nog een vraagpunt zijn vanuit de totale fi-
nanciering dienstregeling 2021.  
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Nieuwe stadslijnen 19 Hoofdstation – Europapark – Euvelgunne en 16 Europapark - Kardinge 

Momenteel rijdt stadslijn 12 tussen het Hoofdstation en P+R Kardinge, via o.a. station Europa-
park, P3, bedrijventerrein Euvelgunne, P+R Meerstad en de scholenlocatie Kluiverboom in Le-
wenborg. Doordat deze buslijn tussen parkeerterrein P3 en Sontweg relatief veel omrijdt is de 
lijn weinig aantrekkelijk voor een grote groep (potentiele) reizigers die vanuit de trein op sta-
tion Europapark naar Kardinge of de Kluiverboom (willen) reizen. Daarnaast reist de grootste 
groep reizigers van/naar bedrijventerrein Euvelgunne van/naar het Hoofdstation. Lijn 12 wordt 
in de loop van 2021 gesplitst in forensenlijn 19 Hoofdstation – bedrijventerrein Euvelgunne en 
een scholierenlijn 16 Station Europapark – P3 – Kluiverboom – Kardinge.   
 

 
 

De nieuwe lijn 19 Hoofdstation – Euvelgunne zal twee keer per uur rijden tijdens de brede fo-
rensenspits en lijn 16 Europapark – Kardinge vier keer per uur in de brede scholierenspits. 
Waar de huidige lijn 12 een lusje in Euvelgunne rijdt in beide richtingen, is dit door het opsplit-
sen van de lijn nog maar een keer per rit.  
 
De reizigers tussen P+R Kardinge, P+R Meerstad en bedrijventerrein Euvelgunne (15 per dag) 
krijgen een overstap of toegenomen loopafstand naar de halte, vanaf de Sontweg.  
Met lijn 16 krijgen veel reizigers een snellere verbinding tussen station Europapark en de scho-
lenlocatie Kluiverboom in Lewenborg en Kardinge, die circa een kwartier sneller is dan de ver-
binding via het Hoofdstation. Reizigers vanuit de lijnen 76, 171, 174 en 178 zijn bij een over-
stap op bushalte P3 hiermee ook sneller bij Kluiverboom en Kardinge.  
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Gevolgen voor 

reizigers 

De huidige verbinding tussen Station Europapark en Kardinge wordt mini-

maal 10 minuten sneller en gaat op de drukste momenten twee keer va-

ker rijden. Daarmee kunnen reizigers uit diverse plaatsen tussen P+R Kar-

dinge en Kluiverboom en Parkeerterrein P3 en Station Europapark sneller 

reizen. Bijkomend voordeel is dat dit de drukke Q-link 3 ontlast.  

Reizigers naar bedrijventerrein Euvelgunne vanuit P+R Kardinge krijgen 

een langere reis met overstap op Parkeerterrein P3 of een reis met maxi-

maal 500 meter extra loopafstand. 

Kosten dienst-

regeling 

€ 32.969,- 

Gevolgen voor 
infra 

Halte Kopenhagenstraat weer in gebruik nemen 

 
 

Rechtstreeks met lijn 107 van Kardinge naar Zernike 

Lijn 107 rijdt momenteel van Stadskanaal via Gieten naar de Zernike Campus om Qliners 300 
en 312 te ontlasten. Echter, voor reizigers op deze lijnen wordt ook al een mogelijkheid gebo-
den om vanaf P+R Haren A28 of de Van Ketwich Verschuurbrug over te stappen op lijn 109 
naar Zernike Campus. In het netwerk van Groningen Stad is geen rechtstreekse verbinding tus-
sen P+R Kardinge en de Zernike Campus. Momenteel moeten reizigers voor deze verbinding 
via knooppunt UMCG Noord reizen, waar de drukbezette Q-link 1 en 2 naar de Zernike Campus 
rijden.  
Door met lijn 107 vanuit Stadskanaal een route te rijden via de Kielsterachterweg en Hooge-
zand en in Groningen Kluiverboom en P+R Kardinge rechtstreeks te verbinden met de Zernike 
Campus, bieden we met lijn 107 vijf keer per werkdag nieuwe reismogelijkheden, zoals van 
P+R Kardinge naar Zernike. Deze wijziging voeren we in de loop van 2021 door.  
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Gevolgen voor 

reizigers 

Nieuwe rechtstreekse reismogelijkheden tussen P+R Kardinge en de  Zer-

nike Campus.  

Kosten dienst-

regeling 

Neutraal 

Gevolgen voor 
infra 

Geen 

 
 

Wijziging routes stadslijnen 9 en 10 Selwerd 

In overleg met bewoners en wijkvernieuwing Sunny Selwerd is gezocht naar het beter en effici-
enter ontsluiten van de wijk Selwerd. De huidige stadslijn 9 door Selwerd is traag en slecht ge-
bruikt, waardoor de kosten per reiziger erg hoog uitvallen. In het afgelopen jaar is gezocht naar 
mogelijkheden om dit beter en efficiënter te maken. Met de werkgroep van bewoners en na 
onderzoek van Sunny Selwerd kwamen 
we tot de conclusie dat bediening van 
Selwerd via de Iepenlaan en de Eiken-
laan leidt tot een betere en betrouw-
bare bediening. Hierdoor nemen som-
mige halte-afstanden met ongeveer 200 
meter toe, tot een maximale loopaf-
stand van 600 meter in de noord-west-
hoek van de wijk, ter hoogte van de gele 
studentenflat Dragant. Voordeel is dat 
dan het aantal bussen per uur op de 
vervangende haltes hoger ligt en in de 
wijk zelf meer leefruimte ontstaat.  
 
Concreet zal stadslijn 9 niet meer via de wijk Selwerd rijden maar via Eikenlaan naar Station 

Noord. Ter vervanging van de bus op de Iepenlaan zal stadslijn 10 vanuit de Korrewegwijk via 

de Ring Noord en de Iepenlaan naar Station Noord gaan rijden, waardoor hier de frequentie 

wordt verdubbeld en andere verbindingsmogelijkheden worden geboden, onder andere naar 

Winkelcentrum Beren en de Grote Markt. Consequentie van deze routewijziging is dat de wei-

nig gebruikte haltes Van Oldebarneveldtlaan, Floresstraat en Poortstraat komen te vervallen. 

De halte Van Oldenbarneveltlaan ligt nabij de halte Iepenlaan en ook niet ver van station 

Noord. De halte Poortstraat ligt op steenworp afstand van de halte Curacaostraat. De halte 

Floresstraat ligt iets verder van een alternatieve halte, maar in de praktijk zijn mensen nu al 

veelal sneller door de halte J.C. Kapteynlaan te gebruiken, omdat ze daarmee richting centrum 

niet achter door de Korrewegwijk hoeven mee te reizen. En aan de noordkant blijft Curacao-

straat ook voor deze mensen een alternatief. Iedere plek in de wijken blijft binnen een straal 

van 500 meter van haltes te liggen. Deze wijziging voeren we in de loop van 2021 door.   
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Gevolgen voor 

reizigers 

Een meerderheid van de reizigers ervaart dit voorstel naar verwachting 

als een verbetering van de bereikbaarheid. De reizigers die een langere 

loopafstand krijgen, krijgen bij hun nieuwe halte een sterk verbeterd 

toekomstvaster product met meer reismogelijkheden. In de wijk ont-

staat bovendien meer leefruimte. 

Kosten dienstre-

geling 

Besparing € 126.064,- 

Gevolgen voor in-
fra 

Vervangende halte Bottelroosstraat aan de Iepenlaan, vervallen diverse 
haltes.  
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Beperken haltes rondom Martini Ziekenhuis 

Momenteel liggen afgezien van de bus-
halte Martini Ziekenhuis Hoofdingang drie 
bushaltes op de routes van lijn 9 en 10 bin-
nen een straal van 250 meter van het zie-
kenhuis: de haltes van Swietenlaan, 
Schweitzerlaan en Rotonde Martini Zieken-
huis. We onderzoeken welke van deze hal-
tes we in de loop van 2021 zullen behou-
den, gezien het feit dat drie haltes een 
vorm van overbediening is. Voordeel van 
het laten vervallen van twee van de drie 
haltes is een betrouwbaardere en snellere 
dienstregeling voor de stadslijnen 9 en 10.   
 

 
 

Gevolgen voor rei-

zigers 

Sommige reizigers moeten verder lopen naar een halte.  

Kosten dienstre-

geling 

Besparing € 10.000,- 

Gevolgen voor in-
fra 

Enkele haltes worden niet meer bediend.  
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Strekken stadslijn 10 in Hoornsemeer 

Sinds de aanleg van de wijk Hoornsemeer rijdt stadslijn 10 vanaf de Von Suttnerlaan via de Den 
Uylstraat naar het eindpunt Maartenshof. De haltes op dit stuk van de route worden weinig 
gebruikt. Daarnaast zijn de straten zijn slecht geschikt om bussen toe te laten, waardoor geke-
ken is of het per saldo voordelen oplevert om de bus een andere route in de wijk te laten rij-
den. Ook vanuit wijkbelangen Hoornsemeer is de vraag naar voren gekomen om de route hier 
te strekken over de Palmelaan. Hierdoor nemen de loopafstanden, onder andere vanaf het 
Best Western-hotel met ongeveer 50 tot 250 meter toe ten opzichte van de huidige situatie. 
Voor Best Western Hotel geldt de halte Van Ketwich Verschuurbrug (westzijde) als een sneller 
en frequenter alternatief.  
Met deze routewijziging komen de haltes W. Dreesstraat, Eisenhowerstraat en den Uylstraat 
te vervallen. Er checken per werkdag 85 mensen in op deze drie haltes, terwijl de drie haltes 
allen minder dan 250 meter van de nieuwe route aan de Palmelaan liggen. Het percentage ou-
deren is hier relatief hoog (10-20%). In overleg met de gemeente Groningen en de wijkvereni-
ging gaan we kijken waar en of alternatieve haltes nodig zijn. Een nader te onderzoeken locatie 
is een nieuwe halte Eisenhowerstraat aan de Palmelaan. Deze wijziging voeren we in de loop 
van 2021 door.  
  

 
 

Gevolgen voor 
reizigers 

Sommige reizigers moeten verder lopen naar een halte. Andere reizigers 
krijgen juist te maken met een kortere loopafstand. 

Kosten dienst-
regeling 

Besparing € 78.464,- 

Gevolgen voor 
infra 

Vervangende halte Eisenhowerstraat, vervallen diverse haltes 
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Stadslijn 7 Vinkhuizen – Hoofdstation door naar Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk 

Momenteel verbindt stadslijn 7 Vinkhuizen met het centrum (halte Westerhaven en Zuider-
diep) en het Hoofdstation. Andere bestemmingen als ziekenhuizen zijn met één overstap te 
bereiken. Maandag tot en met vrijdag overdag rijdt lijn 7 verder als scholierenlijn naar de scho-
len bij de Jan Luykenstraat. In de loop van 2021 trekken we lijn 7 van maandag tot en met za-
terdag overdag twee keer per uur door naar P+R Hoogkerk, via het Martini Ziekenhuis. Voorde-
len zijn: 

• Vinkhuizen wordt verbonden met het Martini Ziekenhuis 

• De verbinding P+R Hoogkerk – Martini Ziekenhuis – Jan Luykenstraat wordt door-
deweeks versterkt naar zes en gedurende het drukste uur in de ochtend zelfs acht 
keer per uur. Op zaterdag gaat de frequentie naar vier keer per uur. Hiervan profi-
teren reizigers uit de o.a. Drachten, Leek en Roden richting Groningen Zuid. 

• De verbinding Hoogkerk Dorp – Martini Ziekenhuis wordt betrouwbaarder. 

• Er wordt voorgesorteerd op een mogelijke hoofdas Hoofdstation – Jan Luyken-
straat – Martini Ziekenhuis. 

• Lijn 7 wordt tussen het Hoofdstation en de Jan Luykenstraat ontlast in verband 
met reizigers die over zullen gaan stappen op P+R Hoogkerk. 

 

 
Momenteel rijden alle ritten van lijn 7 vanaf Vinkhuizen door naar Station Noord, om voor de 
scholen vanuit Vinkhuizen een aansluiting te bieden op de treinen naar Roodeschool en Delfzijl 
en een interwijkverbinding te bieden van en naar Winkelcentrum Paddepoel. Deze verbinding 
wordt echter matig gebruikt. Bovendien hebben reizigers in de spits naast lijn 7 ook een reis-
mogelijkheid met lijn 18, 182, 183 of 184 (en afhankelijk van de keuze op lijn 18 zelfs elk half 
uur overdag). Het voorstel is daarom de helft van de ritten op lijn 7 in te korten tot de halte 
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Siersteenlaan en de ritten die wel doorrijden aan te laten sluiten op de trein naar Delfzijl en 
Roodeschool. In de ochtendspits wordt de aansluiting andersom geboden.  
 

Gevolgen voor 
reizigers 

Reizigers vanuit Vinkhuizen kunnen rechtstreeks naar het Martini Zieken-
huis. 
Reizigers kunnen vaker vanaf P+R Hoogkerk naar het Martini Ziekenhuis, 
Overwinningsplein en de Jan Luykenstraat.  
De rechtstreekse verbinding Vinkhuizen – Station Noord (lijn 7) wordt te-
ruggebracht naar twee keer per uur. Reizigers kunnen hier naast de recht-
streekse verbinding in de spits nog minimaal twee keer per uur naar Win-
kelcentrum Paddepoel reizen met lijn 18/182/183/184. Met een overstap 
op Q-Link Groen, lijn 9 of lijn 171 kunnen zij ook hoogfrequent doorreizen 
richting station Noord. 

Kosten dienst-
regeling 

€ 90.690,-  

Gevolgen voor 
infra 

Geen  

 

 

Vraaggestuurde dienstregeling Q-link 15 Hoofdstation – Zernike Campus 

Met het ingaan van de nieuwe concessie is Qbuzz beter in staat te sturen op basis van vraag. 
Zo is de vraag naar de Zernike Campus vanaf het Hoofdstation en vice versa groot, maar deze 
varieert gedurende de week en het jaar. Zo is op vrijdagen de vraag altijd kleiner dan op een 
dinsdag of woensdag. Door daar meer op te focussen zijn bussen slimmer en efficiënter in te 
zetten. Concreet houdt dit in dat Q-link 15 geen vaste dienstregeling rijdt, maar afhankelijk van 
de drukte van het moment een benodigde frequentie biedt.  
Op verzoek van chauffeurs en Consumentenplatform bedient Q-link 15 sinds 16 augustus min-
der haltes in Paddepoel. Vorig jaar is al bewust gekozen voor het niet bedienen van de halte 
Verzetsstrijderslaan, maar bedienen we wel een aantal haltes in Paddepoel, met name voor de 
tegenspitsrichting.  
 

Gevolgen voor reizi-

gers 

Er rijden op momenten dat er weinig vraag is minder bussen naar 

de Zernike Campus  

Kosten dienstregeling Besparing € 165.347,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 

Verhogen frequenties Q-link blauw en paars 

Op werkdagen tijdens kleine vakanties en op zaterdagen is de bezetting van Q-link blauw lijnen 
3 en 4 op delen van de routes hoog t.o.v. andere periodes. Bezien wordt op welke wijze dit 
met inzet van extra ritten opgelost kan worden. Ook groeit het gebruik van Q-link 5 vanuit An-
nen en Zuidlaren op zaterdagavond. In de loop van 2021 zullen we op basis van de vraag waar 
nodig extra ritten toevoegen.   
 

Gevolgen voor reizigers Reizigers uit Leek, Roden en Annen krijgen een nog nader uit te 
werken verbeterde bediening.  

Kosten dienstregeling € 125.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Wens inzet stadslijn 18 P+R Hoogkerk – Zernike Campus ook in daluren 

Stadslijn 18 heeft sinds december een uitgebreide bediening om zo reizigers vanuit Friesland, 
Leek, Roden en P+R Hoogkerk sneller naar de Zernike Campus te vervoeren. Echter is er nog 
een gat in de daluren waarop de lijn niet rijdt en de ambitie is om ook tijdens deze daluren 
twee keer per uur, aansluitend op de collegetijden, een verbinding te gaan bieden zodat het 
Hoofdstation, ook gedurende verbouwing, verder wordt ontlast.  
 

Gevolgen voor 
reizigers 

Reizigers kunnen vaker van P+R Hoogkerk naar Vinkhuizen en de Zernike 
Campus en v.v. Hoofdstation Groningen wordt daarmee mogelijk meer 
ontlast voor reizigers richting Drachten, Leek, Roden.  

Kosten dienst-
regeling 

Extra kosten € 72.552,- waarvoor nog geen dekking is gevonden.   

Gevolgen voor 
infra 

Geen 

 
 

Doorkijk 2022: Met Q-Link Paars naar Eelde, Paterswolde en De Punt 

Momenteel worden de mogelijkheden verkend hoe Eelde en Paterswolde kunnen worden toe-

gevoegd aan het Q-Link-netwerk en zo een snel en hoogfrequent alternatief worden voor de 

auto. Hierdoor ontstaan ook kansen in de ontwikkeling van het stadslijnennet in Groningen 

Zuid en Ter Borch. Meer hierover staat beschreven bij Noord-Drenthe. 
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Wijzigingen Groningen-West 
  

Q-link groen ook aansluiten op Sneltreinstop Zuidhorn 

De sneltrein Leeuwarden – Groningen zal in 2021 een keer per uur gaan stoppen in Zuidhorn. 
We willen de reizigers vanuit Friesland van en naar Zernike graag een goede aansluiting bieden 
in Zuidhorn op de sneltrein. We bezien hoe we de aansluiting per 13 december het best kun-
nen vormgeven, waarbij we ervan uitgaan dat het niet nodig is op alle momenten in beide rich-
tingen strak op drie treinen per uur (twee stop en 1 snel) aan te sluiten.  
Enerzijds is strak aansluiten niet goed mogelijk omdat de N355, de Frieschestraatweg met 
name in de spitsen grote uitschieters in rijtijd laat zien vanwege de verkeersdrukte. Het risico 
om de trein te missen is bij strak aansluiten te groot.  
Anderzijds is het ook niet nodig om op alle momenten in beide richtingen aan te sluiten; de 
spitsrichting is het belangrijkst: in de ochtend van Friesland/Zuidhorn naar Zernike en in de 
middag van Zernike naar Zuidhorn/Friesland.  
We stellen voor te kiezen voor een robuuste aansluiting op de sneltrein en op een van de twee 
stoptreinen en (minder strak) op de andere stoptrein. Hiermee is aansluiten op de sneltrein fi-
nancieel neutraal mogelijk, waarbij het gericht inzetten van versterkingen de mogelijkheid 
biedt om in de drukste richting mogelijk ook op de andere stoptrein aan te sluiten.  
Voor de langere termijn is het belangrijk dat een oplossing wordt gevonden voor een betrouw-
bare en snelle reistijd binnen Zuidhorn en op de provinciale weg tussen Zuidhorn en Gronin-
gen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Meer reismogelijkheden tussen Friesland Zuidhorn en Groningen 
Zernike.   

Kosten dienstrege-
ling 

Uitgangspunt is financieel neutraal, mochten we t.z.t. extra slagen 
willen toevoegen kosten deze per retourslag per jaar € 14.000,- 

Gevolgen voor infra Uitbreiding frequentie Q-link groen naar Zuidhorn in de toekomst 
kan alleen plaatsvinden indien een betrouwbare en snelle reistijd 
bestaat in Zuidhorn en op de provinciale weg tussen Zuidhorn en 
Groningen.  

 
 

189 Drachten – Marum - Groningen beperking inzet 

In vakantieperiodes is het gebruik van buslijn 189 Drachten – Groningen beperkt, gemiddeld is 
de bezetting lager dan negen reizigers, terwijl op het routedeel Marum – Hoogkerk – Gronin-
gen ook voldoende alternatieven zijn met o.a. Qliner 304 Dachten – Marum – Groningen en 
stadslijnen 7/8 Hoogkerk – Groningen Hoofdstation. Voorstel is dan ook buslijn 189 in vakan-
tieperiodes op werkdagen beperkter te laten rijden. 
Op werkdagen buiten vakantieperiode worden eerste en laatste ritten zeer beperkt gebruik, 
terwijl er veelal goede alternatieven zijn. Enkele ritten komen in de loop van 2021 te vervallen 
en/of worden omgezet naar een 8-persoonsbus.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Minder reismogelijkheden in vakantieperiode en aan het begin en 
einde van de werkdag buiten vakanties.   

Kosten dienstrege-
ling 

Besparing € 35.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Wens Qliner 304 Drachten – Marum - Groningen vaker rijden  

In de ontwerp hoofdlijnen aangekondigde wijziging van vertrektijden i.v.m. wijziging vertrektij-
den Arriva gaat niet door. Arriva heeft aangegeven haar vertrektijden namelijk alsnog niet te 
wijzigen.  
Qliner 304 rijdt als ‘langzame’ Qliner tussen Drachten en Groningen. Samen met Qliner 314 
biedt deze lijn binnen Drachten op werkdagen buiten de zomervakantie een kwartiersdienst 
tussen Transferium Oost – Knobelsdorffplein en Himsterhout. Alleen in de zomervakantie rijdt 
Qliner 304 een uursdienst. Om de verbinding Drachten – Marum – Groningen aantrekkelijker 
te maken is de wens Qliner 304 elke werkdag elk halfuur te laten rijden van 6 uur ’s morgens 
tot 19 uur ’s avonds. Op de verbinding Marum – Groningen blijft hierdoor elke werkdag over-
dag minimaal twee keer per uur een bus rijden.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

’s Avonds en in het weekend verschoven vertrektijden.  

Kosten dienstregeling Wens om ook in de zomervakantie op werkdagen twee keer per 
uur te rijden kost € 85.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Doorkijk 2022: Optimalisatie Surhuisterveen – Groningen/Leek lijnen  

Binnen de bundel Surhuisterveen-Groningen kunnen reizigers gebruik maken van drie buslij-
nen: 39 (via Zuidhorn), 139 (via Enumatil) en 133 (via Boerakker/ snelweg). Daarnaast rijdt lijn 
38 van Grootegast naar Leek; grotendeels parallel met lijn 133. Vooral lijn 133 is flink gegroeid 
en uitgebreid de afgelopen jaren; deels ten koste van lijn 39. Meer eenduidigheid is gewenst. 
Het is ook de vraag of alle ritten wel door moeten rijden naar Surhuisterveen of dat zowel lijn 
38 en 133 naast elkaar moeten blijven rijden. Het optimaliseren vergt nadere en een bredere 
studie. De resultaten willen wij presenteren in het kader van de dienstregeling 2022. 
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Wijzigingen Groningen-Noord 
 

Lijn 35 Oldehove-Groningen middagspitsfrequentie terug naar elk uur 

Lijn 35 en lijn 39 rijden beide overdag na de ochtendspits elk uur en vullen elkaar aan tot een 
halfuursdienst. In de middagspits rijdt lijn 35 elk half uur. Voor de bediening van Gravenburg 
voegt dit weinig toe omdat lijn 35 en 39 dan achter elkaar aan rijden. Voor Aduard heeft lijn 35 
een beperkte functie omdat Aduard ook met Q-link 2 te bereiken is en wederom ook met lijn 
39. Voor Oldehove is sprake van overbediening als gekeken wordt naar de reizigersaantallen. 
Sinds 16 augustus rijdt buslijn 35 in de middagspits daarom voortaan nog één keer per uur.  
 

Gevolgen voor reizigers Vooral reizigers uit Oldehove merken een verlaging van de fre-
quentie. Er blijft echter elk uur een bus rijden. 

Kosten dienstregeling Besparing € 109.563,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Buslijn 41 op zaterdag beperken tot Appingedam – Spijk 

Lijn 41 rijdt op werkdagen tussen Appingedam, Spijk, Eemshaven (sinds dec 2019), Roode-
school en Uithuizen en wordt dan met name door scholieren en werkenden gebruikt. Op zater-
dagen rijdt lijn 41 ook, de gemiddelde bezetting van buslijn 41 is dan 0,35%. Om ondanks deze 
zeer lage bezetting de bediening naar Spijk te behouden, zal lijn 41 in de loop van 2021 op za-
terdagen worden ingekort tot de route Appingedam – Holwierde – Bierum – Spijk. Reizigers die 
toch tussen Spijk en Roodeschool willen reizen kunnen gebruik maken van de hubtaxi op dit 
lijngedeelte. Tussen Roodeschool en Uithuizen biedt de trein de basisverbinding.  
 

Gevolgen voor reizigers Vervallen reismogelijkheid tussen Spijk via Roodeschool naar Uit-
huizen op zaterdagen.  

Kosten dienstregeling Besparing € 31.000 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Buslijn 61 enkele extra ritten Middelstum - Uithuizen 

Sinds 16 augustus start op werkdagen de eerste rit in Uithuizen i.p.v. Middelstum ter vervan-
ging een kleine bus en ook de rit van 7.09 uur uit Middelstum in Uithuizen starten.  
 

Gevolgen voor reizigers Extra reismogelijkheden Middelstum – Uithuizen op werkdagen.   

Kosten dienstregeling € 7.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Herintroductie lijn 67 Hornhuizen - Winsum 

Om te volle bussen op lijn 68 Hornhuizen – Winsum en lijn 65 Zoutkamp – Ulrum – Winsum op 
te kunnen vangen zal in de loop van 2021 in de spitsuren lijn 67 gaan rijden op de route Horn-
huizen – Eenrum – Winsum. Dit heeft geen invloed op het aantal ritten op lijnen 65 en 68, 
maar vermindert wel de inzet van versterkingsbussen en zorgt ervoor dat op meer momenten 
op lijn 68 een kleinere bus ingezet kan worden.  
 

 
 

Gevolgen voor reizigers Nieuwe snellere spitsreismogelijkheden van Hornhuizen naar 
Winsum met herintroductie lijn 67.  

Kosten dienstregeling € 14.800,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Buurtbus Ten Boer-Winsum  

Op dit moment rijdt er een buurtbus tussen Ten Boer en Lewenborg via Thesinge (lijn 563). 

Deze bus wordt door het OV-bureau betaald en gefaciliteerd door Publiek Vervoer. Dagelijks 

maken hier nog geen tien reizigers gebruik van. Het voorstel is de route van deze buurtbus te 

wijzigingen in Ten Boer – Bedum – Onderdendam – Winsum. Deze verbinding heeft naar ver-

wachting veel meer potentie. Het biedt binnen het OV-netwerk ook een mooie aanvullende 

dwarsverbinding. Bij de buurtbusvereniging, de gemeente Het Hoogeland en Publiek Vervoer 

bestaat voldoende draagvlak.   
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Gevolgen voor reizi-
gers 

Vervallen reismogelijkheid van Ten Boer via Thesinge naar Lewen-
borg. Nieuwe reismogelijkheid van Ten Boer via Bedum en Onder-
dendam naar Winsum.   

Kosten dienstregeling Geen 

Gevolgen voor infra Toevoegen extra basis haltes in overleg met buurtbusvereniging 
en gemeente.   

 
 

 
 

 

Doorkijk 2022: Wijzigingen regio De Marne 

Op de route van lijn 65/163 worden de komende jaren diverse inframaatregelen genomen 
waarvan het ernaar uitziet dat die ongunstig zijn voor de doorstroming en rijtijden: rotondes 
op de provinciale weg (deels al in zomer 2020) en het reconstrueren van de Hoofdweg in Leens 
en Wehe Den Horn tot erftoegangsweg. Tegelijkertijd ontstaat er rond 2022 extra vervoer-
markt door de opening van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog (inclusief verplaatsing  
zeehondencreche uit Pieterburen). Wij willen deze ontwikkelingen in samenhang benaderen 
en komen hierop terug in het kader dienstregeling 2022. 
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Wijzigingen Groningen-Zuidoost 
 

Speciale Leilinde ritten Bareveld – Veendam – Winschoten integreren in reguliere ritten 

In de huidige situatie rijdt twee keer per dag een extra spitsrit tussen Bareveld en Winschoten 
via station Veendam voor kinderen van de Leilinde in Winschoten (basisonderwijs). Deze ritten 
rijden nagenoeg gelijktijdig met reguliere ritten op de lijnen 74 en 13. De speciale Leilinde rit-
ten zijn sinds 16 augustus vervallen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Leerlingen naar de Leilinde school zullen met reguliere ritten mee 
gaan reizen.  

Kosten dienstregeling Besparing € 32.393 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Lijn 17 Winschoten – Scheemda via nieuwe halte Ziekenhuis Scheemda 

Per mei 2020 rijdt lijn 119 via een nieuwe halte bij de tweede hoofdingang van het Ommelan-
der Ziekenhuis in Scheemda. Lijn 17 zal dit per 13 december ook gaan doen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het Omme-
lander Ziekenhuis.   

Kosten dienstregeling € 33.500 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Wens Ommelander Ziekenhuis verbinden met Veendam/Stadskanaal 

Het Ommelander Ziekenhuis heeft een belangrijke functie in de regio. Er zijn vanuit verschil-
lende partijen wensen uitgesproken de bereikbaarheid van het ziekenhuis te verbeteren. In 
2020 wordt een eerste stap gezet door de realisatie van een nieuwe halte bij het ziekenhuis. 
Lijn 119 zal hier vanaf 24 mei gaan stoppen. Lijn 17 doet dit per december (zie vorenstaande).  
Om het ziekenhuis vanuit de regio nog beter bereikbaar te maken, is het mogelijk lijn 17 vanuit 
de richting Winschoten/Finsterwolde door te laten rijden naar Zuidbroek en vanaf daar te kop-
pelen aan lijn 174 richting Veendam (op ritten die nu keren in Zuidbroek). Daarmee krijgt 
Veendam een directe verbinding met het Ommeland Ziekenhuis.  
 
Reizigers die vanuit Finster-
wolde via Scheemda op de 
trein naar Hoogezand en Gro-
ningen willen, kunnen in plaats 
daarvan overstappen in Zuid-
broek richting Groningen. Zij 
zijn daarmee niet langer on-
derweg dan via station 
Scheemda. Daarnaast kunnen 
reizigers in Zuidbroek in de 
spits ook met weinig overstap-
tijd overstappen op lijn 174 richting Hoogezand/Groningen. Bijkomend voordeel is dat lijn 174 
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dan in de spits een goede gelijkmatige verdeling over het uur kan krijgen naast een gelijkma-
tige verdeling tussen 76 en 174 tussen Hoogezand en Groningen. Met kerende ritten in Zuid-
broek is dit niet te realiseren. Reizigers vanuit Finsterwolde naar het centrum van Scheemda 
kunnen uitstappen bij de halte Molenstraat ca. 400 meter van het centrum tevens wordt bij 
het ziekenhuis een overstapmogelijkheid gecreëerd op lijn 119 richting Delfzijl en Winschoten. 
Met deze nieuwe lijnvoering zal Noordbroek (ca. 2.000 inwoners) ook weer een busverbinding 
krijgen. 
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Reizigers kunnen rechtstreeks van Veendam naar het Ommelander 

Ziekenhuis. In de spits kunnen reizigers daarnaast met een over-

stap ook vanuit Hoogezand met de bus naar het ziekenhuis. Reizi-

gers vanuit Finsterwolde naar Hoogezand en Groningen stappen 

over in Zuidbroek i.p.v. Scheemda en zijn daarmee niet langer on-

derweg dan in de huidige situatie. De halfuursverdeling op lijnen 

76 en 174 kan hiermee gelijkmatiger worden. Noordbroek krijgt 

weer een busverbinding. De nieuwe halte bij Ommelander Zieken-

huis wordt een overstapknooppunt in de vier verschillende wind-

richtingen. 

Kosten dienstregeling € 121.805,- waarvoor nog geen dekking is gevonden.  

Gevolgen voor infra Geen 

 
Reizigers vanuit Stadskanaal naar het OZG kunnen met bestaande lijnen 23 en 24 naar Win-
schoten, waar ze over kunnen stappen op lijn 119 die ze bij het OZG brengt. Deze overstap is 
niet altijd aantrekkelijk vanwege de (belangrijkere) aansluiting op de trein in Winschoten. Het 
alternatief om lijn 23 en 24 door te laten rijden naar het OZG zou echter € 700.000,-  per jaar 
kosten. Dit staat in geen enkele verhouding tot de te verwachten reizigersaantallen.  
 
  



  

Pagina 28 van 46 Definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2021 
 

Lijn 42 via Bourtange, goede aansluiting in Vlagtwedde 

Buslijn 42 Emmen – Ter Apel – Vlagtwedde rijdt 
sinds via Bourtange. Reizigers tussen Vlagtwedde 
en Ter Apel zijn zes minuten langer onderweg, 
daar staat tegenover dat in Vlagtwedde lijn 42 
een goede aansluiting in twee richtingen biedt 
met buslijn 14 van/naar Stadskanaal en Winscho-
ten. Nu lijn 42 via Bourtange rijdt, is spitslijn 11 
Bourtange – Vlagtwedde vervallen. Met deze wij-
ziging is Bourtange op meer momenten bereik-
baar met regulier openbaar vervoer.  
 

 
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Betere overstapmogelijkheden in Vlagtwedde. Reizigers tussen 
Vlagtwedde en Ter Apel zijn zes minuten langer onderweg.  
Bourtange wordt door alle ritten van lijn 42 bediend. 

Kosten dienstregeling Minimaal neutraal  

Gevolgen voor infra Geen 
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Spitslijn 107 Stadskanaal – Zernike via Hoogezand en P+R Kardinge en wens uitbreiding ritten 

Lijn 107 rijdt in de huidige situatie een aantal spitsritten tussen Stadskanaal en Zernike via Gie-
ten. Relatief een groot deel van de huidige gebruikers reist tussen Stadskanaal en Zernike 
(ruim 40%). Alle reizigers die instappen op het tussen Stadskanaal en Zernike gelegen deel kun-
nen (met overstap op P+R Haren) ook met Q-liner 312 en lijn 109 Assen-Zernike reizen. In de 
huidige situatie zien we ook al veel overstappers van 312 op 109.  
In de loop van 2021 rijdt lijn 107 een nieuwe route via de Kielsterachterweg, Hoogezand en 
Kardinge naar Zernike. Op deze manier worden huidige reizigers van 107 uit Stadskanaal nog 
steeds in dezelfde reistijd (en af-
stand) naar Zernike gebracht, 
maar wordt een (nieuwe) doel-
groep aangeboord langs de 
Kielsterachterweg en in Hooge-
zand en niet alleen naar Zernike, 
maar ook rechtstreeks naar de 
scholen bij Kardinge. Naar ver-
wachting worden op deze ma-
nier veel meer reizigers getrok-
ken, terwijl bestaande reizigers 
die onderweg instappen een al-
ternatief hebben met 312 en 
109. Meer informatie hierover is 
opgenomen op pagina 15. Wens 
is om gelijktijdig op deze lijn 
meer ritten aan te bieden.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Zie pagina 14/15 

Kosten dienstregeling Gewenste extra ritten kosten € 128.269,- 

Gevolgen voor infra Oude haltes lijn 74 langs Kielsterwachterweg worden weer in ge-
bruik genomen.  

 

Buslijn 171 route Veendam 

Buslijn 74 rijdt sinds de invoering van de huidige dienstregeling niet meer over de Kielsterach-
terweg. Dit heeft eerder tot veel reacties geleid vanuit bewoners. In dat kader is de suggestie 
gedaan de route van lijn 171 (Veendam – Hoogezand - Groningen) te wijzigen. Lijn 171 rijdt op 
dit moment vanaf het station Veendam een lus door Veendam om vervolgens via de N963 (en 
Borgercompagnie) naar Groningen te rijden. De suggestie vanuit bewoners is lijn 171 via de 
Woortmanslaan naar de Kielsterachterweg te leiden richting Hoogezand/Groningen. Het OV- 
bureau heeft toegezegd de haalbaarheid van dit voorstel te onderzoeken. 
Met het verleggen van de route van lijn 171 via de Woortmanslaan kunnen circa vijf tot tien 
ex-reizigers van lijn 74 worden gecompenseerd (met bestemming Hoogezand/Groningen). 
Daar staat tegenover dat Borgercompagnie zijn bus verliest waardoor meer dan tien reizigers 
worden gedupeerd. Ook vervallen er haltes in Veendam. En neemt de totale rijtijd van lijn 171 
iets toe. Gelet op deze nadelen zal lijn 171 niet wijzigen. Wel zal de route van lijn 107 in de 
loop van 2021 gewijzigd worden door vanuit Stadskanaal via de Kielsterachterweg naar Hooge-
zand en Groningen Zernike te rijden. Hiermee krijgt de Kielsterachterweg een spitsbediening 
met het openbaar vervoer.  
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Heroverweging aansluitingen buslijnen in Veendam en Winschoten 

Vanwege de wijziging van de vertrektijden van de 
stoptreinen en de introductie van de nieuwe spits-
sneltreinen Winschoten – Scheemda – Groningen 
zullen de aansluitingen van buslijnen van/naar 
Winschoten en van/naar Veendam veranderen. De 
huidige bustijden sluiten grotendeels aan op de tij-
den van de nieuwe spitssneltrein. Bij de nadere 
uitwerking van de dienstregeling zal hier rekening 
mee worden gehouden om zo goed mogelijk aan 
te sluiten op de gewijzigde treintijden.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Nog niet bekend 

Kosten dienstregeling Minimaal neutraal 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Spitsrit 679 Winschoten – Zernike vervallen 

Afgelopen jaren heeft op initiatief en kosten van provincie Groningen en Arriva een spitsrit ge-
reden van Winschoten naar Zernike. Deze heeft gereden om de drukste trein van Winschoten 
naar Groningen te verlichten. Nu meer treincapaciteit tussen Winschoten en Groningen gebo-
den gaat worden, komt deze rit per 13 december vervallen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Reizigers van Winschoten naar Zernike reizen met de stop- of snel-
trein naar Groningen en stappen daar over op Q-link 2 (vanaf Euro-
papark) of lijn 15 (vanaf Hoofdstation).  

Kosten dienstregeling Geen financiële gevolgen (deze ritten werden gefinancierd door 
Arriva en provincie Groningen) 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Extra ritten Qliner 310 Gieten - Veendam 

In de middagspits is sinds 16 augustus vanwege toenemende drukte de halfuurdienst tussen 
Gieten en Veendam uitgebreid in de periode 14 tot 16 uur, hierdoor ontstaat op de hele route 
Assen – Gieten – Veendam twee keer per uur een reismogelijkheid. Door deze wijziging kun-
nen twee huidige versterkingsritten komen te vervallen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Meer reismogelijkheden van 14 tot 16 uur tussen Veendam en Gie-
ten.   

Kosten dienstregeling € 19.978,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Route Qliner 310 in Veendam 

Conform de succesvolle productformule van de Qliner/ Q-link haalt Qliner 310 inwoners dicht 
bij huis op om ze daarna snel naar hun bestemming in Gieten/Assen te brengen. Tijdens de in-
spraakronde in 2019 heeft de gemeente Veendam voorkeur uitgesproken voor een andere 
route: vanaf station Veendam rechtstreeks naar de N33 (naar Gieten/Assen). Begin dit jaar zijn 
ook klachten binnengekomen van inwoners die langs de route van Qliner 310 wonen (Lubbers-
straat); zij ondervinden overlast 
door langsrijdende bussen (geluid, 
trillingen). Met de gemeente is af-
gesproken dat wij gaan onder-
zoeken of alternatieve routes denk-
baar zijn die qua exploitatie haal-
baar zijn en waarbij de aantrekke-
lijkheid van het product Qliner per 
saldo niet minder wordt voor de 
reiziger. Omdat er bij een alterna-
tieve route kans bestaat dat het 
probleem verschuift en/of dat er 
infrastructurele consequenties aan 
vastzitten stemmen we dit eerst af 
met de gemeente Veendam. Het 
kan zijn dat dit hele proces leidt tot 
een routewijziging per in de loop 
van 2021.  
 
 

Extra spitsritten Qliner 312 Stadskanaal – Groningen 

Ter vervanging van versterkingsritten inleggen van de volgende extra ritten in de loop van 
2021:  

- Rit 8:44 uur vanuit Stadskanaal, hierdoor ontstaat tot 9 uur een kwartierdienst.  
- Rit 14:19 uur vanuit Groningen, hierdoor ontstaat al vanaf 14 uur een kwartierdienst.  

 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Meer reismogelijkheden tussen Stadskanaal en Groningen.   

Kosten dienstregeling € 41.915,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Wijzigingen Noord-Drenthe 
 

Bus 50 en 51 Assen – Groningen meer afstemmen op de vraag 

Buslijn 50 Assen – Vries – Haren – Groningen rijdt op maandag 
t/m zaterdag overdag twee keer per uur, met in de spits extra 
ritten in de spitsrichting. ’s Avonds en zondag wordt een uurs-
dienst geboden.  
Buslijn 51 rijdt op maandag t/m zaterdag overdag twee keer per 
uur tussen Groningen en Onnen, met in de spits een keer per 
uur doorrijdend naar Zuidlaren – Annen – Assen en een keer per 
uur naar Zuidlaren – Annen – Gieten. ’s Avonds en op zondag 
rijdt lijn 51 een keer per uur tussen Groningen en Onnen. In de 
daluren rijdt tevens een keer per uur een busje tussen Assen en 
Annen.  
Sinds 16 augustus is het routedeel van/naar Gieten op lijn 51 ko-
men te vervallen. Lijn 50 en 51 rijden daarnaast alleen extra 
spitsritten op momenten dat er voldoende vraag naar extra rit-
ten is.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Reizigers op het routedeel Gieten – Annen (gemiddeld drie per 
dag) kunnen reizen met Qliner 300 tussen Gieten en Westlaren – 
Groningen of Qliner 312 tussen Gieten – Annen – Haren – Gronin-
gen.  
In de spits beter op scholieren afgestemde businzet.  

Kosten dienstregeling Besparing minimaal € 60.000,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Bus 86 Norg – Groningen ochtendrit startend in Haulerwijk 

In de loop van 2021 start de rit die 
om 8 uur vanuit Norg naar Groningen 
rijdt in Haulerwijk. Deze rit kan hier-
mee de volle bus op lijn 85 opvangen. 
Hierdoor vervalt de eerste reismoge-
lijkheid van Groningen via Peize naar 
Norg. Hiervan maken gemiddeld twee 
reizigers per dag gebruik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevolgen voor rei-
zigers 

Meer reismogelijkheden ’s morgens van Haulerwijk naar Groningen. 
Minder reismogelijkheden ’s morgens richting Norg.  

Kosten dienstrege-
ling 

Door vervallen versterking op lijn 85 een besparing van € 14.372,- 

Gevolgen voor infra Geen 
 

 

Bus 109 Assen – Groningen Zernike meer afgestemd op de vraag 

Sinds 15 december is het gebruik van deze 
lijn gedaald. In februari stapten 15% minder 
reizigers in. Gelijktijdig zien we dat het ge-
bruik van Qliner 309 Assen – Groningen 
Hoofdstation blijft toenemen. In de loop 
van 2021 wordt lijn 109 daarom aangepast. 
De aanpassingen zijn zo opgezet dat zo veel 
mogelijk ingezet wordt op inzet op reismo-
menten dat versterking op Qliner 309 kan 
worden voorkomen.  
Wens is om de 109 ook nieuw aan te leggen 
tijdelijke haltes op de op- en afritten van de 
A28 bij Tynaarlo te laten bedienen. Ge-
meente Tynaarlo is met provincie Drenthe 
en Rijkswaterstaat in overleg om deze hal-
tes voor start van de nieuwe dienstregeling 
gerealiseerd te krijgen.  
  
Aanpassingen: 

- Enkele spitsritten rijden Assen extra via de Europaweg van/naar het station. Hierdoor 
wordt lijn 109 ook aantrekkelijker in gebruik voor inwoners uit o.a. Baggelhuizen, Pit-
telo, Peelo en Noorderpark. Ook biedt dit nieuwe reismogelijkheden voor werknemers 
van o.a. het Provinciehuis, de NAM en het Ziekenhuis.  
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- 109 vanaf station Assen rijden via de Europaweg naar Busstation Marsdijk om vanaf 
daar via de huidige route de route naar Zernike te vervolgen. Hierdoor wordt deze 
route ook aantrekkelijker voor bewoners rondom de Europaweg.  

- De vroege ochtendritten te laten vervallen i.v.m. zeer beperkt gebruik.  
- In de vakantieperiodes nog een beperkt aantal ritten te laten rijden i.v.m. zeer beperkt 

gebruik. Deze ritten zijn afgestemd op de gewenste tijden voor forensen in Groningen 
en Assen.    

 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Minder reismogelijkheden op momenten dat nu weinig van lijn 109 
gebruik wordt gemaakt. Nieuwe rechtstreekse reismogelijkheden 
in de ochtendspits voor bewoners rondom de Europaweg Assen 
rechtstreeks naar Zernike.  

Kosten dienstregeling Besparing € 26.041,- 

Gevolgen voor infra Bij gerealiseerde haltes op opritten A28 Tynaarlo zal lijn 109 hier 
gaan halteren.   

 

 

Qliner 309 Groningen – Assen wijziging frequentie middagspits en extra vroege rit 

De Qliner tussen Assen en Groningen laat elk jaar een reizigersgroei zien. Op werkdagen buiten 

vakantieperiodes was deze groei begin 2020 ongeveer 5%. Door deze groei en vanwege de in-

zet van Qlinerbussen zonder staanplaatsen, rijden in de spitsuren extra versterkingsbussen 

mee. De versterking in de middagspits verwachten we te kunnen laten vervallen door de ritten 

in de loop van 2021 ’s middags effectiever in te zetten op basis van de vervoersvraag: vanuit 

Groningen van 14 tot 15:30 uur elke 10-minuten een bus, daarna tot 16 uur elke 7,5-minuut, 

dan tot 16:30 uur elke 5-minu-

ten en vervolgens de huidige 

dienstregeling. Deze opzet kost 

geen extra bussen. In de och-

tendspits verwachten we een 

deel van de versterking te kun-

nen oplossen door lijn 109 Assen 

– Zernike aan te passen. Meer 

info hierover bij lijn 109.  

Daarnaast rijdt als pilot sinds 16 

augustus op werkdagen een ex-

tra vroege Qliner om 5 uur vanaf 

Assen naar Groningen met op 

Hoofdstation Groningen aanslui-

ting op een Q-link bus naar het UMCG. Hiermee is het voor werknemers van het UMCG moge-

lijk ook voor de eerste shift met het openbaar vervoer vanuit Assen te reizen.  

 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Extra vroege reismogelijkheid vanuit Assen naar Groningen en fre-
quentie in middagspits beter afgestemd op de vervoersvraag.  

Kosten dienstregeling Besparing € 15.328,- 

Gevolgen voor infra Geen 
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Doorkijk 2022: Met Q-Link Paars naar Eelde, Paterswolde en (nieuwe) Hub De Punt A28 

Momenteel worden de mogelijkheden verkend hoe Eelde en Paterswolde kunnen worden toe-
gevoegd aan het Q-Link-netwerk. Aangezien Q-Link Paars nu deels tot P+R Haren rijdt, zijn er 
kansen om Q-Link uit te breiden naar Eelde en Paterswolde. Met gezamenlijk ruim 10.000 in-
woners verwachten wij een enorme reizigersgroei als reizigers uit Eelde en Paterswolde vaak 
en snel naar hartje Groningen kunnen reizen. Momenteel is de verbinding met lijn 9 voor Eelde 
en Paterswolde namelijk relatief langzaam en laagfrequent. Op het moment dat Q-Link Paars 
naar Eelde en Paterswolde rijdt, ontstaan bovendien ook weer nieuwe kansen voor lijn 9: 
doorrijden naar de groeiende wijk Ter Borch. Daarnaast ligt de focus op een nieuwe verbinding 
Eelde – Martini Ziekenhuis en de ontsluiting van Spierveen in Eelde. Deze concepten verwach-
ten we komende maanden verder uit te kunnen werken en te realiseren voor de dienstregeling 
2022. 

 
Q-link 6 is ook van belang voor het nieuw aan te leggen knooppunt De Punt bij de A28, waar Q-

link 6 dan een eindpunt heeft. Naast een belangrijke P+R functie biedt De Punt als Hub ook een 

aansluiting tussen verschillende OV-lijnen. Q-link 6 kan inwoners vanuit Eelde in De Punt ook 

direct aansluiting geven op bijvoorbeeld Qliner 300 naar Emmen en Q-link 5 naar Zuidla-

ren/Annen. Verplaatsingen die voordien met OV onaantrekkelijk waren van bijvoorbeeld Eelde 

naar Zuidlaren/Annen of Emmen worden veel sneller en aantrekkelijker. 
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Wijzigingen Zuidoost-Drenthe 
 

Sneller met buslijn 21 tussen Assen en Emmen  

Lijn 21 van Assen via Schoonoord naar Emmen is een lijn met een lange reistijd. De herin-
richting van de Ermerweg in Emmen zorgt voor een extra reistijd toename. Op verzoek van het 
Consumentenplatform Drenthe hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid lijn 21 te 
versnellen. Buslijn 21 gaat in de loop van 2021 tussen Noord-Sleen en Emmen via de N381 rij-
den. De reistijd richting het cen-
trum en station van Emmen 
wordt hiermee ruim 10 minuten 
korter.  
Door lijn 21 om :40 over het uur 
uit Assen te laten vertrekken en 
om :20 aan te laten komen ont-
staat met lijn 24 en 310 een half-
uurdienst tussen Rolde en Assen. 
Daarnaast ontstaat hiermee elk 
half uur een snelle reismogelijk-
heid tussen Assen en Emmen 
met één keer per uur lijn 21 en 
één keer via Gieten met lijn 300 
en 310.  
Op de route Noord Sleen – Sleen 
– Erm – Emmen gaat lijn 25 rijden (zie lijn 25).  
 

Gevolgen voor 
reizigers 

Tachtig huidige reizigers per dag van lijn 21 krijgen een kortere reistijd, zes 
reizigers per dag uit Sleen en Erm richting Assen en tien reizigers richting 
Noordbarge krijgen een overstap en een langere reistijd. Verwachting is 
dat meer reizigers gebruik gaan maken van lijn 21 dan in de huidige situa-
tie.  

Kosten dienst-
regeling 

€ 46.636,- i.c.m. de inzet van lijn 25. 

Gevolgen voor 
infra 

Geen. De eventuele overstap van lijn 25 op lijn 21 in Noord-Sleen bij de 
aansluiting op de N381 kan plaatsvinden met gebruikmaking van de hui-
dige halteinfrastructuur. 

 

 

Buslijn 25 vanuit Zweeloo door naar Emmen 

Omdat lijn 21 tussen Noord Sleen en Emmen via de N381 gaat rijden, breiden we lijn 25 in de 
loop van 2021 uit met het routedeel Zweeloo – Noord Sleen – Sleen – Erm – Emmen. Hiermee 
behouden Sleen en Erm een busverbinding. Daarnaast wordt hiermee extra capaciteit geboden 
op het traject Oosterhesselen – Zweeloo - Emmen. Lijn 25 rijdt tussen Erm en Emmen via de 
N34 en N381, of een routevariant waarover we nog met gemeente Emmen in gesprek zijn. Op 
het routedeel Emmen – Erm – Sleen – Noord Sleen zal lijn 25 ook in de daluren eens per twee 
uur gaan rijden tot 20 uur ‘s avonds. Dit geldt tevens voor het weekend. De huidige lijn 25 rijdt 
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alleen in de spits. Na Noord-Sleen zullen deze ritten via de N381 naar Emmen rijden. De ver-
trektijden van lijn 25 worden zo aangepast dat deze beter aansluit op de schooltijden van De 
Nieuwe Veste in Coevorden. 
 

 

Optie lijn 25 door Oosterhesselen indien halte bij Plopsa 

vervallen en realisatie nieuwe haltes 

Vanuit het dorp Oosterhesselen en de gemeente Coevor-
den leeft de wens om de bus weer door het dorp te laten 
rijden. Deze wens is ondersteund door een motie in de 
gemeenteraad van Coevorden.  
Langs Oosterhesselen rijden twee buslijnen: basislijn 27 
Hoogeveen – Emmen en aanvullende lijn 25 Zweeloo 
Coevorden. Op basis van een analyse van de reizigersaan-
tallen en de gevolgen van de extra reistijd zien wij voor 
lijn 25 de mogelijkheid de route aan te pas-
sen. Voor buslijn 27 is het aantal reizigers 
dat als gevolg van het rijden door Ooster-
hesselen een langere reistijd en hogere 
kosten krijgt (ruim 160 reizigers) vele ma-
len hoger dan het aantal instappers in Oos-
terhesselen (25 reizigers). 
Buslijn 25 zou qua rijtijd door Oosterhesse-
len kunnen rijden als de bushalte bij Hut-
tenheugte / Plopsa uit de route wordt ge-
haald. Lijn 25 rijdt hier thans enkele keren 
per dag langs.  Gemiddeld stapt hier slecht 
één reiziger per dag op. Lijn 25 rijdt 
daarom sinds 16 augustus niet meer langs 
de halte bij Plopsa. Gezamenlijk zullen op initiatief vanuit de gemeente met Plopsa Indoor Coe-
vorden en Huttenheugte alternatieve bereikbaarheidsopties worden onderzocht. Een andere 
voorwaarde voor de mogelijkheid lijn 25 door Oosterhesselen te laten rijden, is realisatie van 
benodigde haltes in Oosterhesselen en bij de rotonde Geserweg door de gemeente Coevor-
den.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Enkele reizigers per dag uit Zweeloo en Aalden zijn 1-2 minuten langer 
onderweg. Enkele reizigers per maand kunnen niet meer met lijn 25 naar 
Plopsa. De 16 instappers per dag in Oosterhesselen in lijn 25 hoeven min-
der ver te reizen naar de halte. 

Kosten dienstregeling Zie lijn 21. 

Gevolgen voor infra Bij keuze lijn 25 door Oosterhesselen te laten rijden is de voorwaarde dat 
gemeente Coevorden haltes realiseert bij in het dorp en bij de rotonde 
Geserweg.  
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Wens busverbinding Emmen – Hoogeveen versnellen en uitbreiden 

Provinciale Staten van Drenthe, scholen en het consumentenplatform Drenthe hebben de 
wens geuit een sneldienst tussen Hoogeveen en Emmen te herintroduceren. Door de uitwisse-
ling van functies tussen onder andere scholen en ziekenhuizen, zien wij redenen om een der-
gelijke sneldienst weer te onderzoeken. Voor de inzet van een sneldienst zijn verschillende op-
ties denkbaar, zoals een buslijn die volgens de snelste route rijdt tussen station Emmen en 
Hoogeveen, of bijvoorbeeld een buslijn die vanaf station Emmen via het Ziekenhuis en scholen 
via de rondweg en A37 naar Ziekenhuis en station Hoogeveen rijdt. De kosten variëren van 0,5-
miljoen euro (uursdienst werkdagen overdag snelste route station – station) tot 1,5-miljoen 
euro (halfuur dienst werkdagen overdag route via Ziekenhuizen). Hier is nog geen financiering 
voor gevonden.  
Een andere optie voor de verbinding Emmen – Hoogeveen is het bieden van een langere peri-
ode een halfuursdienst op lijn 27 op werkdagen ’s middags door een uur eerder en later een 
extra rit toe te voegen.  
 

Gevolgen voor rei-
zigers 

Kortere reistijd voor reizigers tussen Hoogeveen en Emmen. 

Kosten dienstrege-
ling 

Sneldienst: € 0,5 - 1,5 miljoen 
Uitbreiding middagfrequentie buslijn 27: € 100.000,-. 
Voor beide is nog geen financiële dekking gevonden.  

Gevolgen voor in-
fra 

Afhankelijk van eventuele keuzes die hierin worden gemaakt.  

 
 

Verschuiving bediening lijn 59 Emmen – Gieten op zaterdag 

Geconstateerd is dat deze buslijn op zaterdag erg vroeg start voor een aanvullende lijn, en dat 
deze vroege ritten op de zaterdagochtend slechts gemiddeld twee reizigers vervoeren. De laat-
ste ritten op zaterdagavond zijn goed bezet. Per 13 december zullen daarom de eerste ritten 
op zaterdag vervallen en te vervangen door extra late ritten op zaterdagavond. Vanuit Emmen 
rijdt lijn 59 dan elk uur van 7:35 t/m 23:35 uur, vanuit Gieten van 8:31 t/m 0:31 uur. Op zondag 
is het voornemen lijn 59 eerder te laten starten met rijden en dan eens per twee uur. Hiermee 
blijft het aantal ritten op zondag gelijk, maar ontstaan wel extra vroege reismogelijkheden.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Gemiddeld 2 reizigers per rit op zaterdagochtend kunnen niet 
meer met de eerste bus mee. Zaterdagavond ontstaat een latere 
reismogelijkheid.  

Kosten dienstregeling Neutraal 

Gevolgen voor infra Geen 
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Buslijnen 22 en 27 ook in het weekend elk uur 

Momenteel rijden buslijn 22 
Assen – Beilen – Zweeloo en 27 
Emmen – Zweeloo – Hooge-
veen op zaterdagavond en op 
zondag om de twee uur. Van-
wege de meldingen van volle 
busjes op lijn 22 en omdat 
beide lijnen basislijnen zijn, zal 
de frequentie op de genoemde 
momenten per 13 december 
verhoogd worden naar één 
keer uur per uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Meer reismogelijkheden op zaterdagavond en zondag voor reizi-
gers op buslijn 22 en 27. 

Kosten dienstregeling € 87.500,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Buslijn 142 Ter Apel – Emmen spitsritten via scholen en Ziekenhuis Emmen 

In de ochtendspits rijden in de huidige situatie twee extra ritten die de halfuursdienst aanvul-
len. In de loop van 2021 gaan deze ritten als lijn 142 van Ter Apel via Emmer-Compascuum 
naar de scholen aan de Boermarkeweg in Emmen rijden en vervolgens via het Ziekenhuis naar 
het station.  
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Gevolgen voor reizi-
gers 

Reizigers vanuit Emmer-Compascuum naar scholen en Ziekenhuis 
in Emmen zijn ongeveer 15 minuten sneller op hun bestemming. 
Reizigers vanuit Emmerhout Noord behouden twee keer per uur 
een busverbinding naar het station van Emmen.  

Kosten dienstregeling Neutraal 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Sneldienstritten 173 Stadskanaal – Ter Apel – (Scholen) Emmen 

Op de route van lijn 73 rijden in de och-
tend- en middagspits enkele verster-
kingsritten Stadskanaal – Ter Apel – 
Emmen om de vele scholieren op deze 
lijnen te kunnen vervoeren. Twee van 
deze versterkingsritten zetten we in de 
loop van 2021 om in een sneldienst (lijn 
173) die van Stadskanaal Busstation via 
de snelste route naar Ter Apel rijdt, in 
Ter Apel enkele haltes bedient en ver-
volgens de snelste route rijdt naar de 
scholen aan de Boermarkeweg in Em-
men om vervolgens de route via het 
Ziekenhuis naar het Station te vervol-
gen. Stadskanaal en Ter Apel krijgen 
hiermee ook op enkele momenten van 
de dag een rechtstreekse reismogelijkheid met het Ziekenhuis van Emmen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Reizigers van Stadskanaal en Ter Apel naar scholen aan de Boer-
markeweg en Ziekenhuis Emmen zijn met de ritten van lijn 173 on-
geveer 30 minuten sneller op hun bestemming dan met de ritten 
van lijn 73.  

Kosten dienstregeling Kleine besparing van € 1.789,- 

Gevolgen voor infra Geen 

 
 

Qliner 300 Emmen – Groningen eerder een 10-minutendienst in de middag 

Vanwege volle bussen aan het begin van de middag, start de 10-minutendienst op lijn 300 
sinds 16 augustus vanaf Groningen om 14:00 in plaats van 14:30 uur.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Meer reismogelijkheden aan het begin van de middagspits. 

Kosten dienstregeling Kleine besparing van € 2.177,- door afname versterking.  

Gevolgen voor infra Geen 
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Wijzigingen Zuidwest-Drenthe 
 

Buslijn 20 Steenwijk – Diever op werkdagen elk uur 

Sinds de dienstregeling van afgelopen december is de frequentie van de bus tussen Diever en 
Steenwijk in de daluren verlaagd van één keer per uur naar één keer per twee uur. Hoewel de 
bussen op dit traject niet vol zitten, wordt er wel genoeg gebruik gemaakt van de bus dat de 
frequentie van elke twee uur eigenlijk te laag is. Sinds 16 augustus rijdt deze lijn ook in de dal-
uren tussen Steenwijk en Diever daarom elk uur.  
 

Gevolgen voor reizigers Meer reismogelijkheden tussen Diever en Steenwijk in de daluren. 
Kosten dienstregeling € 60.000,- 
Gevolgen voor infra Geen. 

 
 

Wens buslijnen 20 en 28 elk uur op zondag 

Momenteel rijden buslijnen 20 Assen – Smilde – Dieverbrug – Diever en 28 Meppel – Havelte – 
Dieverbrug – Dwingeloo op zondag eens per anderhalf uur. Omdat het traject Assen – Diever-
brug en Dieverbrug - Meppel onderdeel is van het basisnet en omdat de eerdergenoemde fre-
quentie voor reizigers onaantrekkelijk is, hebben wij de wens om de frequentie hier te verho-
gen naar een uursdienst.  
 

Gevolgen voor reizigers Wens meer reismogelijkheden op zondag voor reizigers tussen As-
sen, Dwingeloo, Diever en Meppel.  

Kosten dienstregeling € 69.262,- onder voorbehoud van beschikbare middelen. 
Gevolgen voor infra Geen. 

 
 

Buslijn 28 extra vroege rit naar Beilen 

De eerste rit vanuit Dieverbrug en Dwingeloo komt in de huidige situatie om 7:41 uur in Beilen 
aan met een aansluiting op de bus naar Assen en Emmen. Dit is echter te laat om op tijd in 
school in o.a. Emmen aan te komen. Sinds 16 augustus rijdt een rit eerder naar Beilen om daar 
aan te sluiten op de bus naar Emmen.  
 

Gevolgen voor reizigers Eerdere aankomstmogelijkheid in Beilen.  
Kosten dienstregeling € 9.752,- 
Gevolgen voor infra Geen. 
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Buslijn 31 tussen Balkbrug en Ommen beperken tot enkele 

ritten per dag 

De ritten van lijn 31 tussen Balkbrug en Ommen zijn erg 
slecht bezet. Om die reden worden de meeste ritten op dit 
traject sinds december met kleine bussen uitgevoerd.  
Afgelopen jaar hebben we helaas moeten constateren dat de 
vervoersbehoefte op dit traject te klein is om hier een vol-
waardige lijndienst in stand te kunnen houden. Slechts een 
enkele rit in de spits is goed bezet. Daarom zal per 13 decem-
ber nog drie keer per dag een bus rijden tussen Balkbrug en 
Ommen. Deze ritten worden afgestemd op de grootste groep 
gebruikers van lijn 31 en sluit goed aan op de schooltijden in 
Ommen.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

De meeste reismogelijkheden 
tussen Balkburg en Ommen 
vervallen. Op zaterdag vervalt 
dit traject volledig. 30 reizigers 
per werkdag en 13 reizigers 
per zaterdag zullen een alter-
natief moeten zoeken. 

Kosten dienstregeling Besparing € 150.000 

Gevolgen voor infra Geen 

 

Koppeling bus 31 en 34 in Zuidwolde 

De dienstregeling van lijn 31 en 34 was altijd zo opgezet dat deze lijnen in Zuidwolde op elkaar 
aansloten, waarbij de nadruk lag op de overstap vanuit Meppel richting Balkbrug en visa versa. 
Het blijkt echter dat met name tussen Hoogeveen en Meppel wordt gereisd en dat de overstap 
vanuit Meppel richting Balkbrug zeer beperkt wordt gebruikt. Om de grootste groep overstap-
pers beter te faciliteren is de dienstregeling per 23 februari en per 24 mei 2020 al iets aange-
past. Sinds 16 augustus rijdt lijn 34 de hele dag één keer per uur door via de route van lijn 31 
tussen Zuidwolde en Hoogeveen.  
Lijn 31 rijdt overdag elk uur tussen Hoogeveen en Balkbrug, aangevuld tot twee keer per uur in 
de spits. We zien echter op lijn 31 dat de grootste drukte tussen Zuidwolde en Hoogeveen zit, 
en dat het trajectdeel Zuidwolde – Balkbrug relatief rustig is. Sinds 16 augustus is de frequentie 
tussen Balkbrug en Zuidwolde verlaagd naar één keer per uur en is de frequentie tussen Zuid-
wolde en Hoogeveen verhoogd naar twee keer per uur overdag. Op deze manier kan de kop-
peling van lijn 34 en 31 dagdekkend geboden worden en wordt de verbinding Hoogeveen-Zuid-
wolde verbeterd. Aandachtspunt hierbij is de bediening van de zuidkant van Zuidwolde. Hier-
over zal met de gemeente verder overleg plaats vinden in verband met het uitbreiden van de 
fietsenstallingen. Bij de haltes aan de Noordkant van Zuidwolde. 
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Rechtstreekse verbinding Meppel – Hoogeveen over Zuidwolde. 
Meer reismogelijkheden Hoogeveen – Zuidwolde. Minder reismo-
gelijkheden Balkbrug – Zuidwolde.  

Kosten dienstregeling Uitgangspunt: kostenneutraal. 

Gevolgen voor infra Mogelijk moeten de fietsenstallingen worden uitgebreid bij de hal-
tes Zuidwolde, Busstation en Zuidwolde, Molenweg. 
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Snellere route en meer ritten bus 33 Coevorden – Hoogeveen  

Momenteel rijdt bus 33 tussen Dalerpeel en Elim een lusje naar Nieuwlande. Het overslaan van 
dit lusje betekent voor doorgaande reizigers op bus 33 een reistijdverkorting van minimaal vier 
minuten. Voor reizigers uit Nieuwlande neemt de afstand tot de dichtstbijzijnde halte echter 
met 1,6 kilometer toe. Momenteel is buslijn 33 met name gericht op scholieren die naar Hoo-
geveen of Coevorden reizen. De wens bestaat buslijn 33 ook voor forenzen aantrekkelijker te 
maken. Hiervoor moet de bedieningsperiode worden uitgebreid en moeten ook ritten aange-
boden worden in de vakantieperiodes. Met het strekken van de route kan de uitbreiding van 
de bedieningsperiode gefinancierd worden. De voorwaarde voor het strekken van de route is 
dat de halte Nieuwlande, Viersprong verplaatst wordt naar een locatie op de Pereboomweg. 
Tevens zullen hier fietsenstallingen gerealiseerd moeten worden. Deze wijziging willen we in 
de loop van 2021 doorvoeren.  
 

 
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

De negen instappers per dag in Nieuwlande krijgen een grotere af-
stand tot de dichtstbijzijnde halte. Alle reizigers in buslijn 33 krij-
gen meer reismogelijkheden. 

Kosten dienstregeling Kostenneutraal 

Gevolgen voor infra Halte Nieuwlande, Viersprong moet verplaatst worden. Haltes 
Nieuwlande, Centrum en Nieuwlande Brugstraat 72 vervallen. 
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Snellere route bus 34 en 39 

Momenteel rijden bus 34 en 39 een lusje om Rogat te bedienen. Gemiddeld stappen hier 5 rei-

zigers per dag in. Voornemen is dit te wijzigen door  aan de doorgaande weg bij de rotonde te 

gaan halteren. Alle doorgaande reizigers profiteren van ongeveer een minuut minder reistijd 

en bovenal een comfortabeler reis doordat de bus minder bochten hoeft te maken. Dit voor-

stel is wel onder voorbehoud van het kunnen verplaatsen van de halte. Hierover zijn we met 

gemeente Meppel en de provincie Drenthe in gesprek.  

Vanwege het moeten aanleggen van een nieuwe halte zal deze wijziging niet voor dienstrege-

ling 2021 doorgevoerd kunnen worden. Wanneer deze wijziging wel doorgevoerd kan worden 

is nog niet bekend. 

 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Gemiddeld vijf instappers per dag moeten maximaal 125 meter 
verder lopen naar de halte. Alle doorgaande reizigers in bus 34 en 
39 krijgen een iets kortere reistijd en een comfortabeler reis. 

Kosten dienstregeling Besparing van ongeveer € 26.680,- 

Gevolgen voor infra Halte Rogat, Rotonde moet verplaatst worden van de Hessenweg 
naar de N851. 

 

 
 

Overname traject Steenwijk – Meppel en integratie in buslijn 20 Assen – Meppel 

Met provincie Overijssel, de opdrachtgever van het busvervoer in Overijssel, en met Keolis, de 
vervoerder in dat gebied, is afgesproken dat het deel van lijn 40 tussen Steenwijk en Meppel 
vanaf 13 december 2020 onder de verantwoordelijkheid van het OV-bureau komt te vallen. 
Het huidige aantal ritten blijft behouden en deze ritten worden gekoppeld aan ritten van lijn 
20 van en naar Steenwijk en gaan dan ook rijden onder het lijnnummer 20. Met deze lijn wor-
den nieuwe rechtstreekse verbindingen geboden.  
 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Op lijn 20 gelden de tarieven van het OV-bureau. Het aantal reis-
mogelijkheden blijft gelijk. De rechtstreekse verbinding tussen 
Nijeveen en Zwolle vervalt. 

Kosten dienstregeling € 150.000,- 

Gevolgen voor infra Geen. 
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Heroverweging routevoering bus 28 en 40 in Meppel 

Samen met gemeente Meppel zijn wij nog op zoek naar efficiëntere routes in Meppel. Ener-
zijds vanwege verkeersdrukte in de wijk Koedijkslanden waardoor veel vertraging wordt opge-
lopen, anderzijds om het vervallen van de stadsdienst op te vangen. In de wijk Koedijkslanden 
rijdt bus 28 Meppel – Havelte – Dieverbrug momenteel in de spits in beide richtingen over de 
Zuiderlaan. Met name tijdens de begin- en eindtijden van de scholen lopen de bussen veel ver-
traging op. Om de effecten van de vertraging te beperken onderzoeken wij welke route tussen 
de scholen en het station mogelijk is. Een van de routes die hierbij in beeld is, is een lusroute 
door de wijk. Als er voor deze route wordt gekozen, dan krijgt de wijk Koedijkslanden weer een 
volwaardige ontsluiting per bus. Met de gemeente zijn wij nog in overleg over op welke wegen 
de bus kan rijden. De kosten en invoeringsdatum van deze maatregel zijn op dit moment nog 
niet bekend. 
Een alternatief voor het bovenstaande probleem kan gevonden worden in een andere route 

voor lijn 40 (straks lijn 20) tussen Steenwijk en Meppel. Momenteel wordt ten noorden van 

Meppel de wijk Nieuwveense Landen aangelegd. Onderdeel hiervan is een nieuwe ontslui-

tingsroute om deze wijk heen. Gemeente Meppel heeft de wens dat deze wijk goed bediend 

wordt door het openbaar vervoer. De bediening van deze wijk, samen met de wens voor een 

andere betrouwbaardere route in Koedijkslanden biedt kansen om de route van de buslijn tus-

sen Meppel en Steenwijk via de 

westkant van Meppel te leggen. 

In het bijgevoegde kaartje is een 

mogelijke nieuwe route weerge-

geven. Ter referentie is de hui-

dige route van de buslijn tussen 

Meppel en Steenwijk met een 

stippellijn aangegeven. Omdat 

deze maatregel potentieel veel 

gevolgen kan hebben voor de 

huidige reizigers tussen Meppel 

en Nijeveen, moeten de kosten 

en baten van deze route nog 

goed uitgezocht worden. De kos-

ten en invoeringsdatum van deze 

maatregel zijn op dit moment 

nog niet bekend. 

 

Gevolgen voor reizi-
gers 

Nog niet bekend 

Kosten dienstregeling Nog niet bekend 

Gevolgen voor infra Er moeten nieuwe haltes worden aangelegd aan de oostkant van 
Meppel. De halte Meppel, Nijeveenseweg vervalt. 
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Bijlage 1 Basisnetwerk OV Groningen Drenthe 
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Overzicht wijzigingen per 17 augustus 2020 

Van veel lijnen wijzigt de frequentie, zo zijn de bussen gelijkmatiger verdeeld over de dag. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat er in de spits iets minder vaak een bus rijdt, maar in de daluren juist 

vaker. De onderstaande wijzigingen gelden vanaf 17 augustus en alleen doordeweeks. In het 

weekend zijn geen wijzigingen, met uitzondering van lijn 31 en 34. Waar nodig, zetten we extra 

bussen in. Zo kan het voorkomen dat sommige ritten, die volgens dit overzicht vervallen, op drukke 

momenten toch rijden. Deze extra bussen zijn minimaal drie dagen van tevoren zichtbaar in de 

reisplanners en dienstregeling op onze website. 

Nachtbussen 

Nachtbussen 402, 406, 417, 418 en 419 
De nachtbussen rijden vooralsnog niet. 
 

Stadsdienst Groningen 

Q-link 3 Leek – Lewenborg 

Q-link 4 Roden – Beijum 

Q-link 3 en 4 rijden overdag allebei zes keer per uur. Hierdoor rijdt er elke 5 minuten een bus tussen 

P+R Hoogkerk en P+R Kardinge. Voorheen reden beide lijnen tussen 10.00 en 14.00 uur vier keer per 

uur.  

Q-link 5 Annen – P+R Meerstad – Harkstede  

Q-link 5 rijdt de hele dag vier keer per uur tussen Annen en P+R Meerstad, twee keer per uur tussen 

P+R Meerstad en Harkstede en twee keer per uur tussen P+R Meerstad en Tersluis. 

In combinatie met Q-link 6 rijdt acht keer per uur een bus tussen P+R Haren en het UMCG. 

Q-link 6 Delfzijl – P+R Haren 

Q-link 6 rijdt tussen Appingedam en Haren overdag vier keer per uur. Net als nu rijdt de bus vanuit 

Groningen twee keer per uur door van Appingedam naar Delfzijl en andersom.  

In combinatie met Q-link 5 rijdt acht keer per uur een bus tussen P+R Haren en het UMCG. 

Lijn 7 Station Noord – Vinkhuizen – de Wijert 

Lijn 7 rijdt vier keer per uur tussen Station Noord – Vinkhuizen – Hoofdstation. Tussen Hoofdstation 

en De Wijert rijdt lijn 7 afgestemd op de scholen in De Wijert. Afhankelijk van het moment twee tot 

zes keer per uur. 

Lijn 9 Station Noord – Eelde - de Punt 

Doordat de twee extra bussen in de ochtendspits niet rijden, rijdt lijn 9 overdag twee keer per uur 

tussen Groningen en Eelde -  De Punt en ’s avonds één keer per uur. 

Q-link 15 Hoofdstation – Zernike 

Q-link 15 rijdt afgestemd op de lestijden op Zernike. Vanaf 17 augustus rijdt deze zes keer per uur. 

Tussen het Hoofdstation en Zernike Campus wordt voortaan alleen gestopt bij de halte De Trefkoel 

(in Paddepoel). 
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Stadsdienst Emmen 

De perronindeling van Station Emmen wijzigt. 

Lijn 3 Emmen Rietlanden - Emmen  

Reis je van Rietlanden naar Ziekenhuis? Sinds half juli dien je dan op Station Emmen over te stappen 

op lijn 26 of 44. Vanaf 17 augustus vertrekken deze twee lijnen echter tegelijk. Op het andere 

halfuur kun je overstappen op lijn 112.  

 

Q-link 12 Emmen – Klazienaveen 

De vertrektijden wijzigen. Hierdoor verbetert de aansluiting op de trein en andere stadsbussen 

(overstap bij halte Holdert). Q-link 12 rijdt de hele dag twee keer per uur. In combinatie met lijn 26 

en 112 rijdt tussen Station en Stadion ongeveer elk kwartier een bus.  

De eerste bus van Emmen naar Klazienaveen vervalt. In plaats daarvan rijdt een extra late bus van 

Emmen naar Klazienaveen. 

Qliners 

Qliner 300 Emmen – Groningen 
In de middag rijdt lijn 300 vanaf 13:00 uur al zes keer per uur in plaats van vanaf 14:00 uur. 
 
Qliner 309 Assen – Groningen 
In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 309 acht keer per uur en in de daluren vier keer per uur. Dit is 
in de ochtend minder vaak. Om 05:00 uur vertrekt voortaan wel een extra vroege bus vanuit Assen. 
 
Qliner 310 Assen – Gieten – Veendam 
Lijn 310 rijdt in de ochtend tot 10:00 en ’s middags tussen 15:00 – 19:00 uur tussen Gieten en 
Veendam twee keer per uur. Voorheen was dit tot 09:00 en tussen 16:00 – 18:00 uur. In de daluren 
blijft lijn 310 één keer per uur rijden. 
 
Qliner 312 Stadskanaal – Groningen 
In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 312 vier keer per uur, in de daluren twee keer per uur. 
 
Qliner 314 Drachten – Groningen 
Rijdt in de spits vier keer, in plaats van zes keer per uur. In de daluren rijdt lijn 314 twee keer per 
uur. De rechtstreekse bussen tussen Drachten-Eikesingel en Groningen rijden niet.  
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Streeklijnen Groningen en Drenthe 

Lijn 11 Vlagtwedde – Bourtange 

Lijn 11 vervalt. Deze route wordt overgenomen door lijn 42. 

Lijn 12 Bellingwolde - Winschoten 

De extra bussen tussen Bad Nieuweschans en Bellingwolde rijden voorlopig niet. Reis vanaf Bad 

Nieuweschans met de trein naar Winschoten en reis verder met de bus. 

Lijn 13 Veendam – Winschoten 

De extra bus van Bareveld naar de Leilinde in Winschoten rijdt vanaf 17 augustus alleen tussen 

Muntendam en Winschoten. Deze sluit aan op het eerste lesuur en wordt gereden met een 8-

persoonsbus. Reis je vanaf Bareveld en Wildervank? Neem dan lijn 74 die na Veendam Station 

verder rijdt als lijn 23 richting Winschoten. Op de terugreis rijdt lijn 13 na Veendam Station verder 

als lijn 74. 

 

Lijn 14 Winschoten – Stadskanaal 

Rijdt voortaan in de spits één keer per uur, net als in de daluren. Voorheen was dit twee keer per 

uur. 

In Vlagtwedde sluit lijn 14 tot in de vroege avond elk uur aan op lijn 42 van/naar Bourtange, Ter Apel 

en Emmen. Dit geldt voor beide richtingen. 

Lijn 18 P+R Hoogkerk – Zernike 

Rijdt vaker, namelijk van 7.30 tot 19.30 uur elk halfuur. 
 
Lijn 20 Assen – Diever – Steenwijk 
De vertrektijden verschuiven met ongeveer een halfuur. De eerste bus rijdt een halfuur eerder, de 
laatste bus een halfuur later. Samen met lijn 115 van Arriva rijdt er in de avond elk halfuur een bus 
van Assen naar Smilde/Hijkersmilde. 
 
In de daluren rijdt lijn 20 rijdt vaker, namelijk: 

 Elk halfuur tussen Assen en Diever, in plaats van één keer per uur. 

 Elk uur tussen Diever en Meppel, in plaats van eens in de twee uur.  

 Tussen Meppel en Steenwijk rijdt voortaan een 8-persoonsbus. In Steenwijk kun je 
overstappen op de grotere bus richting Diever en Assen. 

 
Ook rijdt lijn 20 in de vroege avond langer door tussen Meppel en Diever vanwege de aangepaste 
schooltijden. 
 

Lijn 21 Assen – Emmen 

Lijn 21 rijdt overdag één keer per uur, de extra bussen in de ochtend rijden niet. ’s Avonds blijft lijn 

21 eens per twee uur rijden. De vertrektijden wijzigen met enkele minuten, vooral richting Assen. 

Lijn 22 Assen – Zweeloo – Emmen 
Lijn 22 rijdt de hele dag één keer per uur. De vertrektijden verschuiven overdag met een halfuur. 
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Overdag tussen 6:45 – 19:45 uur sluit lijn 22 in Zweeloo aan op lijn 25 Zweeloo – Oosterhesselen - 
Coevorden. In de avond sluit lijn 22 aan op lijn 27 richting Emmen, omdat lijn 22 dan tot Zweeloo 
rijdt. Ook sluit lijn 22 ’s avonds aan op lijn 27 richting Oosterhesselen en Hoogeveen.  
Lijn 24 Assen – Stadskanaal – Winschoten 
Lijn 24 rijdt overdag één keer per uur, de extra bussen in de ochtend rijden niet. In de vroege avond 

rijdt er wel een extra bus vanwege de aangepaste schooltijden. De vertrektijden wijzigen in beide 

richtingen met enkele minuten.   

Lijn 25 Coevorden – Zweeloo 
De vertrektijden verschuiven ongeveer een kwartier. Lijn 25 rijdt vaker, namelijk van 07:00 tot 19:00 
uur, in plaats van 08:00 tot 18:00. Alle ritten worden met een 8-persoonsbus gereden. Halte Plopsa 
Indoor Coevorden vervalt. 

Lijn 25 sluit in Zweeloo aan op lijn 22 naar zowel Emmen als Beilen-Assen. Samen met lijn 27 is er 
hierdoor elk halfuur een verbinding tussen Oosterhesselen en Emmen. 

Lijn 26 Emmen – Coevorden 
Lijn 26 rijdt de hele dag één keer per uur. In de vroege avond rijdt lijn 26 langer door vanwege de 
aangepaste lestijden. 
 
Lijn 27 Emmen – Hoogeveen 
Lijn 27 rijdt de hele dag één keer per uur. In de ochtend rijden alle bussen door naar de scholen aan 
de Voltastraat in Hoogeveen. In de middag starten alle bussen bij de scholen.  
 
Reis je van Oosterhesselen naar Emmen? Dan kun je ook gebruikmaken van lijn 25 naar Zweeloo en 
daar overstappen op lijn 22 naar Emmen. 
 
Lijn 28 Meppel – Dwingeloo – Beilen 
De vertrektijden verschuiven een halfuur. Hierdoor rijdt de eerste bus een halfuur eerder, de laatste 
bus een halfuur later. Daarnaast rijdt er een extra vroege bus van Spier naar Beilen, anderhalf uur 
eerder dan voorheen. In Beilen sluit lijn 28 aan op lijn 22 naar Emmen en de treinen naar Groningen 
en Zwolle. 
 
Lijn 28 rijdt tussen Meppel en Dwingeloo twee keer per uur. Tussen Dwingeloo en Beilen rijdt lijn 28 
eens per uur. Er rijden wel extra laat nog bussen op dit traject vanwege de aangepaste schooltijden.  
 
Alle bussen overdag rijden na station Meppel door van en naar Meppel Koedijkslanden. In Beilen 
sluit lijn 28 altijd aan op lijn 22 naar Emmen.  
 
Lijn 31 Hoogeveen – Balkbrug – Ommen 
Lijn 31 rijdt één keer per uur. Tussen Balkbrug en Ommen rijdt een 8-persoonsbus. Voor de 
leerlingen van basisschool Guido de Brès in Ommen rijden op bepaalde momenten wel grote bussen, 
dit zijn extra ritten. 
 
De extra bussen in de spits tussen Hoogeveen – Balkbrug rijden niet. Voortaan rijdt lijn 34 vanuit 
Meppel na Zuidwolde door naar Hoogeveen. Hierdoor rijdt er tussen de halte Zuidwolde, Molenweg 
en Hoogeveen ook overdag altijd ongeveer elk halfuur een bus. ’s Ochtends sluit lijn 31 uit Balkbrug 
op het busstation van Zuidwolde aan op lijn 34 naar Meppel, ’s middags precies andersom. 
 
In de avonduren en het weekend rijdt lijn 34 tussen Zuidwolde en Hoogeveen, in plaats van lijn 31. 
Hiervan verschuiven de vertrektijden doordeweeks met een halfuur. 
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Lijn 32 Meppel – Ruinen – Hoogeveen 
De vertrektijden wijzigen, zo rijdt lijn 32 in de avond een halfuur later. Aan het begin van de avond 
rijdt er een extra bus vanwege de aangepaste schooltijden. Vanaf 17 augustus rijden er voorlopig 
ook extra bussen in de ochtendspits. Deze rijden in rustige periodes niet. In Meppel sluit lijn 32 
overdag goed aan op lijn 28 van/naar Koedijkslanden. 
 
Samen met lijn 34 is er overdag op werkdagen elk halfuur een verbinding tussen Meppel en 
Hoogeveen en andersom.  
 
Lijn 33 Hoogeveen – Coevorden 
In de avond rijdt lijn 33 langer door vanwege de aangepaste schooltijden. Overdag rijdt lijn 33 altijd 
met een grote bus. 
 
Lijn 34 Meppel – Zuidwolde – Hoogeveen  
Lijn 34 rijdt vanaf Zuidwolde door naar Hoogeveen. Je hoeft dus niet meer over te stappen op lijn 31, 
wanneer je van Meppel naar Hoogeveen of andersom reist. Lijn 34 sluit op station Meppel altijd 
goed aan op lijn 28 van/naar de Koedijkslanden. 
 
In de avonduren en in het weekend neemt lijn 34 de ritten van lijn 31 tussen Zuidwolde en 
Hoogeveen over. Lijn 31 rijdt dan alleen nog tussen Zuidwolde en Balkbrug/Ommen.  
 
In de ochtendspits rijdt er voorlopig een extra bus van Zuidwolde naar Meppel. Deze rijdt in rustige 
periodes niet.  
 
Lijn 35 Groningen – Oldehove 
Rijdt de hele dag ieder uur. Samen met lijn 39 rijdt elk halfuur een bus tussen Aduard en Groningen. 
 
Lijn 36 Oldehove – Winsum 
Voortaan rijden er grote bussen op lijn 36, met uitzondering van de eerste rit. 
 
Lijn 37 Westerbork – Hoogeveen 
Lijn 37 rijdt overdag voortaan één keer per uur vanwege de aangepaste schooltijden. Voorheen reed 
lijn 37 een paar ritten per dag.  

In Westerbork sluit lijn 37 in de ochtend aan op lijn 22 naar Beilen en Assen en lijn 22 uit Zweeloo op 
lijn 37. In de middag sluiten deze lijnen andersom op elkaar aan. 
 
Lijn 38 Grootegast – Leek 
Rijdt ieder uur met een 8-persoonsbus, met uitzondering van de bus om 07:33 uur vanaf Grootegast. 
Dit is een grote bus. 
 
Lijn 39 Koekange – Meppel 
Lijn 39 rijdt één keer per uur en altijd met een grote bus. In de avond rijdt lijn 39 een extra rit 
vanwege de aangepaste schooltijden.  
 
Lijn 39 Surhuisterveen – Groningen 
Doordat de extra bussen in de ochtend niet rijden, rijdt lijn 39 rijdt de hele dag één keer per uur. 

Lijn 41 Appingedam – Eemshaven – Uithuizen 
Lijn 41 rijdt één keer per uur. Alle ritten, met uitzondering van de laatste rit, worden gereden met 
een grote bus. 
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Lijn 42 Emmen – Ter Apel 
Rijdt elk uur via Roswinkel. Daarnaast rijdt er een 8-persoonsbus van/naar Barnflair. 
Lijn 42 rijdt tussen Ter Apel en Vlagtwedde via Bourtange en vervangt daarmee lijn 11 Vlagtwedde – 
Bourtange. In Vlagtwedde sluit lijn 42 aan op lijn 14 van/naar Winschoten en Stadskanaal.  
 
In de vroege avonduren rijden er extra bussen tussen Emmercompascuum en Vlagtwedde vanwege 
de meer aangepaste schooltijden. Waar nodig zetten we extra bussen in tussen Emmercompascuum 
en Emmen.  
 
Lijn 43 Delfzijl – Woldendorp 
Rijdt elk uur met een 8-persoonsbus. Op sommige moment rijdt lijn 43 vanaf Siddeburen door als lijn 
178 naar Groningen. Andersom rijdt lijn 178 dan door als lijn 43 naar Delfzijl. 
 
Lijn 44 Emmen – Schoonebeek 
De vertrektijden wijzigen. Lijn 44 rijdt de hele dag één keer per uur. Doordat lijn 26 in de avond 
langer rijdt, is Schoonebeek tot iets later in de avond bereikbaar dan voorheen. 
 
Lijn 45 Eemshaven – Spijk – Loppersum – Middelstum 
Lijn 45 rijdt de hele dag tussen Spijk en Loppersum. Tussen Loppersum en Middelstum rijdt lijn 45 
minder vaak.  
 
Lijn 48 Steenwijk – Havelte 
Lijn 48 rijdt minder vaak. Ook wijzigen de vertrektijden. 
 
Lijn 50 Assen – Groningen 
Rijdt de hele dag twee keer per uur. 
 
Lijn 51 Assen – Onnen – Groningen 
Lijn 51 rijdt twee keer per uur tussen Groningen en Onnen en één keer per uur tussen Onnen en 
Assen. Lijn 51 rijdt niet meer tussen Annen en Gieten.  
 
Lijn 59 Gieten – Emmen 
De extra bus in de ochtend tussen Borger – Emmen rijdt niet. 
 
Lijn 61 Groningen – Uithuizen 
Lijn 61 rijdt twee keer per uur tussen Groningen en Middelstum. In de spits rijdt lijn 61 één keer per 
uur vanaf Middelstum door als lijn 45 van/naar Loppersum – Spijk. Tussen Groningen en Bedum rijdt 
lijn 61 in de spits vier keer per uur. 
 
Lijn 65 Groningen – Zoutkamp 
Rijdt in de ochtendspits twee keer per uur, net als in de daluren. Voorheen was dit vier keer per uur 
in de spits. 
 
Lijn 68 Winsum – Leens 
Lijn 68 rijdt elk uur, met een grote bus. 
 
Lijn 73 Stadskanaal – Ter Apel – Emmen 
Doordat de extra bussen in de ochtend niet rijden, rijdt lijn 73 de hele dag één keer per uur. Vanaf 

17 augustus rijden er voorlopig wel extra bussen in de middag. Deze vervallen weer in rustige 

periodes. 
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Lijn 74 Veendam - Stadskanaal – Emmen  
Lijn 74 rijdt de hele dag één keer per uur. Bij halte Zeilstraat in Veendam heb je voortaan meer 

overstaptijd van lijn 74 op lijn 171 en andersom. 

Tussen Stadskanaal en Hoogezand kun je voortaan ook met lijn 107 reizen. Lijn 107 Stadskanaal – 

Zernike krijgt een nieuwe route. 

Lijn 75 Stadskanaal – Valthermond (– Emmen) 
Rijdt elk uur met een 8-persoonsbus tussen Stadskanaal en Valthermond. In Valthermond sluit de 
bus aan op lijn 74 van/naar Emmen. Waar nodig worden extra ritten ingezet met grote bussen. Deze 
bussen rijden dan door van/naar Emmen. 
 
Lijn 76 Groningen – Hoogezand 
De vertrektijden wijzigen met enkele minuten. 
 
Lijn 77 Gieten – De Hilte – Bareveld 
Rijdt de hele dag twee keer per uur, met een 8-persoonsbus. 
Lijn 83 Assen – Roden – Leek  

Doordat de extra bussen in de ochtend niet rijden, rijdt lijn 83 de hele dag één keer per uur.  

Lijn 85 Oosterwolde – Leek – Groningen 
Lijn 85 rijdt elk uur tussen Oosterwolde en Leek. In Leek sluit lijn 85 aan op Q-link 3 van/naar 
Groningen. Alleen in de ochtendspits rijdt lijn 85 een aantal extra ritten naar Kardinge en 
Kluiverboom, de vertrektijden hiervan zijn gewijzigd.  
 
Lijn 86 Norg – Groningen 
Lijn 86 rijdt voorlopig niet. Reis vanaf Norg met lijn 83 naar Roden en stap over op Q-link 4 naar 
Groningen. 
 
Lijn 88 Leek – P+R Hoogkerk 
Rijdt elk uur, met een 8-persoonsbus. 
 
Lijn 107 Stadskanaal – Groningen Zernike 
Lijn 107 rijdt via een nieuwe route over de Kielsterachterweg, Hoogezand naar P+R Kardinge en 
Zernike. De vertrektijden zijn  afgestemd op school- en collegetijden op Zernike, bij Kardinge en de 
Kluiverboom.  
 
Lijn 109 Assen – Groningen Zernike 
Lijn 109 rijdt voorlopig niet. Reis met Qliner 309 naar Groningen en stap over op Q-link 15. 
 
Lijn 112 Emmen Station – Emmen Stadion 
Rijdt één keer per uur. Samen met Q-link 12 en lijn 26 rijdt er vier keer per uur een bus. Lijn 112 rijdt 
niet tussen Borger en Emmen. 
 
Lijn 119 Delfzijl – Winschoten 
Lijn 119 rijdt de hele dag één keer per uur. De vertrektijden wijzigen. 

Lijn 126 Nieuw Schoonebeek – Emmen  
Lijn 126 rijdt voorlopig niet. Vanaf Nieuw Schoonebeek en Klazienaveen reis je met lijn 26 en lijn 12. 

Reis vanaf de Grens met de fiets naar Nieuw Schoonebeek.  
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Lijn 133 Surhuisterveen – Groningen  
Doordat de extra bussen in de ochtend niet rijden, rijdt lijn 133 de hele dag één keer per uur. In de 

ochtendspits rijdt er voorlopig wel één extra bus van Grootegast naar P+R Hoogkerk. Deze rijdt door 

als extra rit op lijn 85 naar Groningen. 

Lijn 139 Surhuisterveen – Groningen  
Lijn 139 rijdt een paar keer per dag, afgestemd op de schooltijden.  
 
Lijn 143 Appingedam – Woldendorp 
Lijn 143 is vervangen door lijn 640 en 641: 

 640 Appingedam – Delfzijl Tuikwerd – Farmsum – Woldendorp 

 641 Spijk – Holwierde – Delfzijl Noord – Station Delfzijl – Farmsum – Woldendorp 
De vertrektijden sluiten aan op de lestijden van het Dollard College in Woldendorp.  
 
Lijn 160 Groningen – Eemshaven 
Lijn 160 rijdt voortaan ’s ochtends drie keer van Groningen naar de Eemshaven. In de middag rijdt 
lijn 160 drie keer terug van Eemshaven naar Groningen.  
 
Lijn 171 Groningen – Veendam 
Lijn 171 rijdt de hele dag twee keer per uur. Bij halte Zeilstraat in Veendam heb je voortaan meer 
overstaptijd van lijn 171 op lijn 74 en andersom. Ten slotte wijzigen de vertrektijden vanwege de 
langdurige wegwerkzaamheden bij het UMCG. 
 
Lijn 174 (Groningen –) Zuidbroek – Veendam 
Rijdt alleen tussen Zuidbroek en Veendam en niet van/naar Groningen.  Lijn 174 rijdt de hele dag 
één keer per uur. De vertrektijden wijzigen licht. 
 
Lijn 178 Groningen – Siddeburen  
Lijn 178 rijdt overdag twee keer per uur, in de ochtend rijden enkele extra bussen. Sommige bussen 
rijden door van/naar Appingedam, andere bussen rijden door van/naar Wagenborgen als lijn 43.  
 
Lijn 182 Roden – Zernike 
Lijn 183 Leek – Zernike  
Lijn 184 Drachten – Zernike 
Lijn 182, 183 en 184 rijden voorlopig niet. Stap bij P+R Hoogkerk ieder halfuur over op lijn 18 richting 
Zernike. 
 
Lijn 189 Drachten – Marum – Groningen 
Lijn 189 rijdt de hele dag één keer per uur. 

Lijn 618 en 643 Woldendorp  
Lijn 618 en lijn 643 zijn vervangen door lijn 617. De vertrektijden sluiten aan op de lestijden van het 
Dollard College in Woldendorp.  

 617 Scheemda – Finsterwolde – Woldendorp 

 678 (Noorbroek - Schildwolde – ) Siddeburen – Wagenborgen – Nieuwolda – Woldendorp 
 
Daarnaast is lijn 143 vervangen door lijn 640 en 641. 

 640 Appingedam – Delfzijl Fivelzigt – Farmsum – Woldendorp 

 641 Spijk – Holwierde – Delfzijl Noord – Station Delfzijl – Farmsum – Woldendorp 
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Lijn 637 Zoutkamp – Zuidhorn 
Rijdt de hele dag tussen 7:00 en 19:00 uur eens per 1,5-uur met een 8-persoonsbus. 
 
Lijn 638 Zuidhorn – Grootegast 
De vertrektijden wijzigen. 
 
Lijn 679 Winschoten – Groningen Zernike 
Lijn 679 rijdt één keer per dag op werkdagen. 
 
Lijn 817 Bad Nieuweschans – Finsterwolde 
Lijn 817 rijdt niet. 
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 Inleiding 

 Aanleiding 
In april 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe 

gestart. Alle gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe zijn vertegenwoordigd in dit 

samenwerkingsverband, evenals het OV-bureau. Door de gemeenten en het OV-bureau zijn een aantal taken ten 

behoeve van de organisatie van het doelgroepenvervoer overgedragen aan het uitvoerend team Publiek 

Vervoer. Bij de instelling van Publiek Vervoer is afgesproken om een tussenevaluatie uit te (laten) voeren om 

inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatiestructuur. ZorgfocuZ heeft deze 

eerste tussenevaluatie uitgevoerd, waarbij de stand van zaken op dit moment (i.e. twee jaar na oprichting van 

Publiek Vervoer) zijn opgemaakt. De resultaten zijn uitgewerkt in dit evaluatierapport. 

 Doelstelling tussenevaluatie 
Met de tussenevaluatie worden ervaringen opgehaald bij betrokken partijen met als uiteindelijke doelstelling: 

de dienstverlening en onderlinge samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders verder te 

verbeteren. 

 Vraagstelling 
De evaluatie van Publiek Vervoer heeft betrekking op het construct Publiek Vervoer. De hoofdvraag van de 

evaluatie is: Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie(structuur) Publiek Vervoer? 

 

Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd voor het 

onderzoek: 

1. In hoeverre zijn de voordelen behaald die bij de start van Publiek Vervoer zijn vastgesteld? 

2. Worden de diensten conform Dienstverlengingsovereenkomst uitgevoerd? 

3. Hoe wordt de samenwerking tussen Publiek Vervoer, provincie, gemeenten en vervoerders ervaren? 

 

Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid wordt gekeken naar beschikbare middelen en de inzet daarvan. De 

bijpassende deelvraag is als volgt: 

4. Hoeveel middelen zijn beschikbaar en waar worden deze aan besteed (tijd, geld)?  

 

Naast het separaat evalueren van de doelmatigheid en doeltreffendheid is ook naar de wisselwerking tussen 

beiden gekeken om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.  

 Leeswijzer 
Het rapport is opgedeeld in de volgende delen: een bestuurlijk rapport en een bevindingen rapport. Het eerste 

deel is het bestuurlijk rapport. Dit bestaat uit een beschrijving van de context en de werkwijze voor deze 

tussenevaluatie (Hoofdstuk 2, Aanpak van het onderzoek), alsmede een hoofdstuk met conclusies en genoemde 

verbetersuggesties (hoofdstuk 3).  

 

Het tweede deel bevat de meer gedetailleerde bevindingen van het onderzoek. Hierin wordt een feitelijke 

beschrijving gegeven van de Regeling Publiek Vervoer (hoofdstuk 1), en wordt nader ingegaan op het 
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functioneren van Publiek Vervoer. Zo wordt geëvalueerd in hoeverre de beoogde voordelen tot nu toe zijn 

bereikt (i.e. deelvraag 1, hoofdstuk 2), wordt gekeken naar de uitvoering van de drie belangrijkste taken van 

Publiek Vervoer (i.e. deelvraag 2, hoofdstuk 3), naar de samenwerking tussen partijen (i.e. deelvraag 3, hoofdstuk 

4) en inzet van beschikbare middelen (i.e. deelvraag 4, hoofdstuk 5). Deze bevindingen zijn gebaseerd op 

documentanalyse, vragenlijstonderzoek en interviews met betrokkenpartijen. 

 

In de bijlage van dit rapport zijn alle kwantitatieve resultaten van het vragenlijstonderzoek opgenomen 

(uiteengezet in tabellen en grafieken). 
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 Aanpak van de evaluatie 

 Context 

2.1.1 Werkgroep 

Voor de opdrachtverlening en de begeleiding bij de opzet en uitvoering van de tussenevaluatie is er door Publiek 

Vervoer een uitvraag onder gemeenten gedaan om een begeleidingscommissie/werkgroep te vormen. In deze 

werkgroep zijn naast een relatiemanager van Publiek Vervoer ook de volgende gemeenten vertegenwoordigd: 

Groningen, Emmen, Appingedam (ook namens Delfzijl en Loppersum), Stadskanaal, De Wolden en Hoogeveen. 

De werkgroep heeft onder meer de offerte voor de tussenevaluatie opgesteld, gereageerd op voorgestelde 

onderzoeksvragen en methoden, heeft suggesties gedaan voor verbetering van de vragenlijsten en 

interviewschema’s, en zal deze conceptrapportage van de tussenevaluatie van commentaren voorzien. 

2.1.2 Klanttevredenheidsonderzoek 

In het najaar van 2019 is aan ZorgfocuZ de opdracht gegund een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit te 

voeren onder de reizigers die gebruik hebben gemaakt van het vervoer dat door Publiek Vervoer is 

georganiseerd. Dit onderzoek is separaat, maar in nagenoeg dezelfde tijdsperiode als de tussenevaluatie van 

start gegaan. In verband met een uitstel in de dataverzamelingsperiode van dat onderzoek, was het niet mogelijk 

de resultaten uit het KTO mee te nemen in de tussenevaluatie. 

2.1.3 Het coronavirus 

Dit onderzoek is uitgevoerd terwijl er een “intelligente lockdown” is afgekondigd door het  kabinet in verband 

met de uitbraak van het COVID-19 coronavirus. Mede daarom zijn alle interviews middels telefoon of videobellen 

uitgevoerd. Verder zijn de effecten van deze ingrijpende maatregel (de lockdown) mogelijk van invloed geweest 

op het responderen van gemeenten op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Niet alle gemeenten 

hebben namelijk gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deelname, ondanks het versturen van enkele 

herinneringen en de mogelijkheid om meer tijd te krijgen om deel te namen aan het onderzoek (door uitstel van 

de deadline). Overigens is het aantal gemeenten dat heeft gerespondeerd dusdanig hoog dat gesproken kan 

worden van een representatief onderzoek. 

 Werkwijze 

2.2.1 Doeltreffendheid 

Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de organisatie, is het van belang om te kijken naar 1) het behalen 

van voordelen die bij de start zijn vastgesteld, 2) of de diensten conform de Dienstverleningsovereenkomst 

worden uitgevoerd en 3) hoe de samenwerking tussen alle betrokken partijen wordt ervaren. De werkwijze om 

te komen tot beantwoording van de deelvragen zal hieronder (per deelvraag) worden uitgewerkt. 

 

In hoeverre zijn de voordelen behaald die bij de start van Publiek Vervoer zijn vastgesteld? 

Het eerste deel van het onderzoek is gericht op het evalueren van gestelde doelen en in hoeverre deze tot nu 

toe zijn behaald. Ligt de organisatie op koers? Wat is de verwachtte ontwikkeling in de toekomst? Het gaat hier 

bijvoorbeeld om de inzet van perceel overschrijdend vervoer, het verhogen van de combinatiegraad en de 

bezettingsgraad van voertuigen, en het stimuleren van samenwerking tussen vervoerders. Deze vragen worden 
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beantwoord op basis van documentstudie, analyse van beschikbare data en door de informatie uit de interviews 

onder betrokken partijen. 

Worden de diensten conform Dienstverlengingsovereenkomst uitgevoerd? 

In het onderzoek is geïnventariseerd in hoeverre de belangrijkste taken (genoemd in de Regeling en 

Dienstverleningsovereenkomst) door Publiek Vervoer uitgevoerd worden, ofwel dat Publiek Vervoer erop toeziet 

dat andere partijen de taken uitvoeren. Wanneer taken niet zijn uitgevoerd, is vastgesteld in hoeverre er 

voorbereidingen zijn getroffen om de taken in de toekomst alsnog uit te kunnen voeren. Daarnaast is 

geëvalueerd in hoeverre betrokken partijen tevreden zijn over de uitgevoerde taken van Publiek Vervoer. Zijn 

gemeenten bijvoorbeeld tevreden over het contractbeheer dat wordt uitgevoerd door Publiek Vervoer? Om deze 

en andere vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van documentanalyse en informatie die is verkregen van 

betrokken partijen (via vragenlijsten en interviews). 

 

Hoe wordt de samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders ervaren? 

Binnen het samenwerkingsverband zijn 24 gemeenten uit de provincies Groningen en Drenthe betrokken. Hoe 

ziet de samenwerkingsstructuur eruit? Hoe wordt hier vorm en inhoud aan gegeven? Is dit voor alle percelen 

hetzelfde? De gemeenten, vervoerders (inclusief buurtbussen), het OV-bureau en het uitvoerend team Publiek 

Vervoer zijn bevraagd over de onderlinge samenwerking. Wat verloopt goed? Wat zijn de knelpunten? Is de 

informatie voldoende/compleet? En hoe kan de samenwerking verder verbeterd worden? 

2.2.2 Doelmatigheid 

Om inzicht te krijgen in het doelmatig functioneren van het construct Publiek Vervoer, is geëvalueerd of met de 

oprichting van Publiek Vervoer de kosten voor de invulling van het (vraag gestuurd) vervoersnetwerk door de 

inzet van Publiek Vervoer beter beheersbaar zijn, of mogelijk zelfs zijn gedaald. De bijbehorende 

onderzoeksvraag is: 

 

Hoeveel middelen zijn beschikbaar en waar worden deze aan besteed (tijd, geld)?  

Middels documentonderzoek is geïnventariseerd wat de beschikbare middelen zijn. Daarbij is globaal gekeken 

waaraan deze middelen (zoals tijd en geld) worden besteed en of dit past binnen de vastgestelde kaders of 

begroting. Verdere informatie is verkregen van betrokken partijen via vragenlijstonderzoek en interviews. 

2.2.3 Document- en dossieranalyse 

De volgende onderwerpen maakten deel uit van de document- en dossieranalyse: 

1. de Overeenkomst Dienstverlening (2019); 

2. de Gemeenschappelijke Regeling (2019); 

3. de Businesscase (2016); 

4. de Notitie samenwerkingsmodel Publiek Vervoer (2016) 

5. de Jaarstukken (2018); 

6. de Meerjarenbegroting (2020-2023); 

7. het Programma van eisen (2016); 

8. de Jaarkalender (2020). 

2.2.4 Vragenlijstonderzoek en interviews 

Ten behoeve van beantwoording van deelvragen is gedurende een ruime vier weken (25 maart tot en met 27 

april) een vragenlijst uitgezet onder alle deelnemende gemeenten. In totaal hebben 18 gemeenten 

gerespondeerd. Tevens is met een selectie van de gemeenten een aanvullend interview gehouden (tussen 9 april 

en 29 april). In dit kader is gesproken met drie wethouders (waarvan twee ook deel uitmaken van het bestuur 
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van Publiek Vervoer) en vier beleidsmedewerkers. Dit waren betrokkenen vanuit gemeenten: Stadskanaal, 

Westerkwartier, Appingedam, Emmen, Groningen, Westerveld en Noordenveld. 

 

Alle vervoerders, twee vertegenwoordigers van buurtbussen en het OV-bureau zijn eveneens uitgenodigd voor 

deelname aan het vragenlijstonderzoek ofwel een (telefonisch) interview. Allen hebben gerespondeerd. Tot slot 

is er een interview geweest met de directeur van Publiek Vervoer als mede een relatiemanager.  

 

Er zijn separate vragenlijsten/interviewschema’s opgesteld voor gemeenten, vervoerders, OV-bureau en Publiek 

Vervoer. De vragenlijst bestond veelal uit open vragen en een aantal stellingen. De volgende thema’s zijn 

uitgevraagd: ambities en doelen, contractmanagement, klachtenafhandeling, samenwerking, financiën en 

doorontwikkeling. In de interviews werd waar nodig nader ingegaan op deze thema’s. Kwantitatieve resultaten 

van het vragenlijstonderzoek zijn terug te vinden in de bijlage. 
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 Conclusie 
Deze tussenevaluatie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

organisatiestructuur van Publiek Vervoer. Het blijkt dat doeltreffendheid en doelmatigheid concepten zijn die 

lastig te meten zijn omdat doelen en mogelijke voordelen bij de start van Publiek Vervoer veelal breed gesteld 

zijn. Zo zijn er in de aangeleverde documentatie geen specifieke einddoelen met bijbehorende tijdspaden 

beschreven, zoals bijvoorbeeld een minimale bezetting, klantwaardering of realisatie van specifieke 

gecombineerde vervoersstromen. Wanneer ben je tevreden? Tevens is het goed om te benoemen dat er geen 

gegevens beschikbaar zijn van vóór de start van Publiek Vervoer. Dit maakt dat het meten van de 

doeltreffendheid en doelmatigheid lastiger is. Deze tussenevaluatie dient dan ook gezien te worden als een 

nulmeting waarin inzicht wordt gegeven in de huidige stand van zaken. In dit hoofdstuk worden op basis van de 

bevindingen die zijn gedaan (en beschreven in deel II), de deelvragen en hoofdvraag zo goed als mogelijk 

beantwoord. 

 Beantwoording van de deelvragen 

3.1.1 Doeltreffendheid 

In hoeverre zijn de voordelen behaald die bij de start van Publiek Vervoer zijn vastgesteld? 

Belangrijke voordelen die bij de start van Publiek Vervoer zijn gesteld, hebben betrekking op het optimaliseren 

van het vervoersnetwerk. Om dit te realiseren werd als doel gesteld om 1) het combineren van ritten en 

vervoersvormen mogelijk te maken, en 2) het openstellen van regiogrenzen om perceelgrensoverschrijdend 

vervoer mogelijk te maken. Deze voordelen hangen samen met gedachten van duurzaamheid, efficiëntie en 

betaalbaarheid. In hoeverre de gestelde voordelen zijn behaald, wordt toegelicht in onderstaande tabel.  

 

Ambitie Doelstelling Resultaten 

 

Optimaliseren 

vervoersnetwerk 

Combinatiegraad 

verhogen 

 

Bezettingsgraad 

verhogen 

Combinatiegraad1 verhogen: Bij de start van Publiek Vervoer 

zijn er geen streefwaarden vastgesteld voor de hoogte van de 

combinatiegraad in de opvolgende jaren. Om de 

combinatiegraad te kunnen verhogen zijn er door Publiek 

Vervoer wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van het 

vervoer. Het gaat hier bijvoorbeeld om het kunnen combineren 

van doelgroepen en het openstellen van regiogrenzen. 

 

Voor 2019 is de hoogte van de combinatiegraad voor het Wmo-

vervoer vastgesteld op een gemiddelde van 1,6. Dit cijfer kan 

echter niet worden afgezet tegen een nulmeting in 2018. 

Daarmee is de effectiviteit van de genomen wijzigingen en 

maatregelen niet direct meetbaar. De huidige cijfers kunnen 

gezien worden als nulmeting en maken het mogelijk om in 

volgende jaren wel concreter te evalueren. 

 

 
1 Definitie Publiek Vervoer combinatiegraad: als een Wmo-reiziger in zijn/haar eentje in de taxi heeft gezeten 
heeft die rit een combinatiegraad van 1. Als een Wmo-reiziger (gedeeltelijk) tegelijkertijd met een andere Wmo-
reiziger in de taxi heeft gezeten hebben beide ritten een combinatiegraad van 2. 
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Bezettingsgraad2 verhogen: om de bezettingsgraad in 

voertuigen te verhogen is het perceeloverschrijdend vervoer 

mogelijk gemaakt. Van de perceeloverschrijdende ritten is 

26,2% uitgevoerd door een andere vervoerder, waardoor 

duurzamer gebruik is gemaakt van de inzet van taxi’s (door niet 

onnodig leeg terug te rijden naar het eigen perceel). Dit zijn 

ritten die anders leeg waren geweest en daarmee is dit een 

direct effect van de maatregel. Een streefwaarde ten aanzien 

van de bezettingsgraad van voertuigen is overigens niet 

vastgesteld bij de start van Publiek Vervoer. Of de behaalde 

resultaten daarmee ook in de lijn der verwachting liggen is niet 

bekend.  

 

Naast het mogelijk maken van perceelgrensoverschrijdend 

vervoer zijn er ook aanpassingen in het bestek doorgevoerd om 

ervoor te zorgen dat het verhogen van de bezettingsgraad 

wordt gestimuleerd (of dat regelgeving het in ieder geval niet in 

de weg staat).  

Financiële 

besparingen 

Door gezamenlijke 

aanbesteding 

besparingen mogelijk 

maken tussen de -

0.5% op 

Leerlingenvervoer, 

tot 3% op Wmo-

vervoer.  

 

Door versterken van 

de samenwerking 

tussen gemeenten 

 

Efficiënter inrichten 

van het 

vervoersnetwerk 

De gezamenlijke aanbesteding heeft aldus (een gedeelte van 

de) gemeenten waarschijnlijk tot een kostenbesparing geleid. 

Dit is echter alleen een indruk, geen meetbaar effect. 

 

De beoogde financiële voordelen door het versterken van de 

samenwerking en het efficiënter inrichten van het 

vervoersnetwerk zijn op dit moment niet concreet door te 

rekenen. Ten eerste zijn er geen concrete doelstellingen of 

maatregelen opgesteld die getoetst zouden kunnen worden, 

maar het is tevens ondoenlijk om dergelijke kostenbesparingen 

voor betrokken partijen na te rekenen. Dat is nu niet mogelijk, 

maar (naar verwachting) ook niet in de toekomst. Overigens 

bestaat er bij de meeste gemeenten wel de indruk dat er op 

verschillende aspecten een besparing is door de inzet van 

Publiek Vervoer. Dit is een indruk van geïnterviewden en kan 

niet worden onderbouwd met cijfers.  

 

De helft van de respondenten (negen gemeenten) verwachten 

een kostenbesparing in de toekomst, zeven gemeenten hebben 

deze verwachting niet.  

 

 

Worden de diensten conform Dienstverlengingsovereenkomst uitgevoerd? 

Alle taken die Publiek Vervoer behoort uit te voeren zijn uitgewerkt in de Dienstverleningsovereenkomst. Deze 

taken zijn omvangrijk. In deze evaluatie is (in overeenstemming met de werkgroep) voornamelijk gekeken naar 

de drie hoofdtaken van Publiek Vervoer. In de tabel Hoofdtaken worden deze drie belangrijkste taken 

samenvattend geëvalueerd. 

 

 

 
2 Definitie Publiek Vervoer bezettingsgraad: Resultaat van de invoering van perceel grensoverschrijdend vervoer 
is om de bezettingsgraad van de voertuigen te verhogen. Het aantal lege retourritten, voertuig zonder passagiers, 
neemt hierdoor af 
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Hoofdtaken  

Contractbeheer en 

beleidsadvisering 

De meerderheid van de gemeenten is over het algeheel genomen tevreden met 

het contractmanagement. Tevreden gemeenten geven aan dat het nu goed 

georganiseerd is, en dat het de gemeenten veel tijd bespaart nu de taak berust bij 

Publiek Vervoer. Een kleiner aantal gemeenten is niet tevreden. Deze gemeenten 

geven aan dat vooraf de verwachting was dat het contractmanagement geheel of 

in ieder geval grotendeels uit handen gegeven kon worden, maar dat dat in 

praktijk niet het geval blijkt te zijn. Nagenoeg alle gemeenten geven aan dat 

Publiek Vervoer nog niet genoeg doet in beleidsadvisering. 

 

Afgezien van de bonus-malus systematiek zijn ook vervoerders en uitvoerders van 

de buurtbussen tevreden over het contractmanagement. De vervoerders vinden 

dat met name de laatste maanden het contractmanagement sterk is verbeterd. 

 

Beheer van het 

klachtenloket 

Het grootste gedeelte van de deelnemende gemeenten en vervoerders is 

tevreden over het beheer van het klachtenloket voor Wmo-vervoer. Ervaringen 

zijn dat dit zorgvuldig gebeurt en dat het voor een lastenverlichting zorgt bij 

gemeenten. De vervoerders ervaren de centrale afhandeling als een verbetering 

ten opzichte van de situatie hiervoor. 

 

 

Monitoring en 

doorontwikkeling 

Volgens betrokken partijen zijn de eerste belangrijke stappen richting 

doorontwikkeling gezet. De meeste gemeenten vinden het te vroeg om te 

oordelen of Publiek Vervoer haar taak op het gebied van doorontwikkeling al dan 

niet heeft bewezen. Over de tot nu toe uitgevoerde ontwikkelstappen zijn 

overigens nagenoeg alle betrokken partijen (zeer) positief. Bijvoorbeeld op het 

gebied van kennisdeling en ontwikkeling van het online dashboard. 

Doorontwikkelingen hebben aldus gemeenten echter nog niet geleid tot 

beleidsmatige aanpassingen. Ook geeft een deel van de gemeenten aan dat extra 

ondersteuning vanuit Publiek Vervoer nodig is om tot dergelijke beleidsmatige 

ontwikkelingen te kunnen komen. Partijen zijn het erover eens dat dit het 

moment is waarop de meerwaarde van Publiek Vervoer op dit gebied zal moeten 

blijken. De basis staat, ‘laat maar zien wat je kunt’, is bij een aantal betrokkenen 

de gedachte. Een deel van de gemeenten ziet daar ook een actieve rol voor 

zichzelf in. Overigens zegt ook Publiek Vervoer dat nu de tijd is aangebroken 

waarbij er meer ruimte is voor doorontwikkeling. Volgens Publiek Vervoer zijn er 

vele kansen en mogelijkheden om het vervoersnetwerk te optimaliseren en zien 

zij graag een verbreding van financiën en capaciteit om deze ontwikkelingen 

mogelijk te maken. 

 

 

Hoe wordt de samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders ervaren? 

Uit de resultaten van deze tussenevaluatie blijkt dat de samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en 

vervoerders (incl. buurtbussen) als zeer positief wordt beoordeeld. Met name de persoonlijke en laagdrempelige 

contacten bij Publiek Vervoer dragen hieraan bij. Ook contacten tussen gemeenten onderling en gemeenten en 

vervoerders worden positief beoordeeld. Er zijn twee kanttekeningen gemaakt door diverse betrokken partijen: 

1. Door de organisatiestructuur (een gemeenschappelijke regeling ‘light’) heeft Publiek Vervoer geen 

mandaat om besluiten te nemen. Hierdoor is het opstellen, bespreken en doorvoeren van wijzigingen 

een proces dat relatief veel tijd kost (tot bijvoorbeeld anderhalf jaar). Dit heeft ermee te maken dat het 

bij elke wijziging noodzakelijk is dat alle deelnemende gemeenten overeenstemming bereiken. Dit 
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werkt niet bevorderlijk voor de samenwerking, zorgt voor vertraging en onnodig extra werk, aldus een 

groot deel van de betrokkenen. 

2. Bij Publiek Vervoer zijn er teveel personele wisselingen geweest wat de samenwerking heeft 

bemoeilijkt. Zo zijn niet alle taken gebonden aan een functie, maar aan een persoon en dat maakt de 

organisatie en samenwerking kwetsbaar wanneer iemand vertrekt of wegvalt. Daarbij wordt door de 

vele wisselingen opgedane vervoerskundige kennis (die veelal eerst vergaard moet worden door 

medewerkers van Publiek Vervoer, “het zijn namelijk geen vervoerskundigen”) teniet gedaan. Tot slot 

is het bij vertrek of wegvallen van personeel uiteraard steeds noodzakelijk om opnieuw een band op te 

bouwen met iemand. Bij alle betrokken partijen is de roep om stabiliteit en het vergroten van 

vervoerskundige kennis binnen Publiek Vervoer aanwezig.  

3.1.2 Doelmatigheid 

Hoeveel middelen zijn beschikbaar en waar worden deze aan besteed (tijd, geld)?  

Publiek Vervoer heeft een werkbudget van circa €800.000 beschikbaar voor haar structurele taken. Alle 

gemeenten en het OV-bureau dragen hieraan bij. Het grootste gedeelte van het budget wordt besteed aan (de 

inhuur van) personeel en bedrijfsvoeringskosten, zie hiervoor ook de meerjarenbegroting op bladzijde 30. 

 

De budgetten voor twee van de drie belangrijkste taken van Publiek Vervoer, te weten contractmanagement en 

beheer van het klachtenloket, zijn bij de start van Publiek Vervoer accuraat ingeschat. Kosten die gemaakt 

moeten worden voor de derde belangrijke taak, doorontwikkeling van het vervoersnetwerk, blijken volgens 

Publiek Vervoer echter te krap begroot.  

 

Naast structurele taken van Publiek Vervoer zijn er ook incidentele taken die gefinancierd moeten worden door 

betrokken deelnemers. De uitvoering van de doorontwikkelingstaak is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van deze 

incidentele baten. In voorgaande jaren is hiervoor externe financiering verkregen vanuit Europese en nationale 

subsidies.  

 

Additionele bijdragen 

In 2018 hebben deelnemende gemeenten een additionele bijdrage gedaan van in totaal circa €500.000. Deze 

aanvulling kan worden verklaard door budgetoverschrijdingen in 2016 en 2017 (met een omvang van ongeveer 

€450.000). Deze tekorten zijn ontstaan vóór de start van Publiek Vervoer, maar zijn bij de start van Publiek 

Vervoer in kaart gebracht. Daarnaast waren er onvoorziene kosten gemoeid met het opstarten en inrichten van 

Publiek Vervoer (van ongeveer €50.000). In 2019 zijn extra bijdragen gevraagd voor het uitvoeren van evaluaties. 

 

Zoals gezegd zijn er ook additionele bijdragen vanuit gemeenten nodig voor incidentele taken. Uit de 

Tussenevaluatie blijkt gemeenten verschillen in de welwillendheid hieraan bij te dragen. Er zijn gemeenten die 

zeggen bewust te zijn van extra kosten, die hier begrip voor tonen en bereid zijn deze kosten te maken. Andere 

gemeenten ervaren dit als onvoorziene en ongewenste extra bijdragen. Bij deze gemeenten ligt de voorkeur bij 

een sluitende begroting zodat vooraf bekend is welke kosten gemaakt zullen worden. 

 

Waar de verwachtingen in uitvoering van taken en noodzaak tot additionele financiering met name uit elkaar 

kan lopen, is op het gebied van doorontwikkeling. Publiek Vervoer stelt dat het noodzakelijk is om meer financiën 

of capaciteit beschikbaar te hebben om de zo gewenste doorontwikkeling te onderzoeken en stimuleren. Een 

gedeelte van de betrokken gemeenten benoemt dat er wordt gewerkt met een krappe begroting binnen Publiek 

Vervoer en dat er een bereidheid is om extra te investeren om deze doorontwikkeling mogelijk te maken. Er zijn 

echter ook gemeenten die niet bereid zijn om verdere investeringen te doen, terwijl de behoefte aan 

doorontwikkeling wel bestaat.  
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 Conclusie 
Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie(structuur) Publiek Vervoer? 

Publiek Vervoer voert haar taken ten aanzien van contractmanagement en beheer van het klachtenloket naar 

behoren uit. Ten aanzien van de doorontwikkelingstaak, daarvoor is het te vroeg om te concluderen of Publiek 

Vervoer deze doelstelling al dan niet heeft volbracht. Ook bestaat er nog onduidelijkheid over het behalen van 

de vooraf gestelde voordelen. Bij de start van Publiek Vervoer zijn ambities geformuleerd om het 

vervoersnetwerk te optimaliseren. Daarbij zijn ook doelstellingen geformuleerd zoals verhogen van 

combinatiegraad en bezettingsgraad. Echter zijn voor de meeste de doelstellingen geen (meetbare) 

streefwaarden opgenomen, is er geen nulmeting gedaan of ontbreken de huidige cijfers om een effectmeting te 

kunnen doen. Dat maakt dat op basis van de bevindingen enkel geconcludeerd kan worden dat de wijzigingen, 

maatregelen en adviezen die door Publiek zijn uitgevoerd in lijn zijn met de doelstellingen. Voor deze 

doelstellingen is het echter niet concreet te meten of vast te stellen wat de effectiviteit van de genomen 

maatregelen is geweest.  

 

Overigens is het wel zo dat in deze tussenrapportage enkele cijfers zijn opgenomen ten aanzien van deze 

doelstellingen voor het afgelopen jaar. Bij een volgende evaluatie kan daardoor concreter gekeken worden naar 

de effectiviteit. Ook maakt de inzet van het online dashboard het mogelijk om in de toekomst effectiviteit van 

aangewende maatregelen beter te monitoren.  

 

Ten aanzien van de doelmatigheid kan gesteld worden dat de structurele taken binnen het werkbudget blijven. 

Er is echter wel extra (externe) financiering nodig voor de uitvoering van incidentele taken (voornamelijk ten 

aanzien van evaluatie en doorontwikkeling). Dit is overigens in overeenstemming met hoe het in de 

Gemeenschappelijke Regeling beschreven staat. Om doorontwikkeling verder te realiseren is voor de toekomst 

ook additionele financiering nodig, bovenop het werkbudget. Of deze financiering door externe partijen en/of 

door gemeenten gerealiseerd kan worden, dat is nog onbekend. 

 Suggesties voor verbetering 
Op basis van de resultaten en suggesties die zijn gedaan door respondenten in het onderzoek kunnen een 

aantal aanbevelingen worden geformuleerd. Door gevolg te geven aan deze aanbevelingen kan naar 

verwachting de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatiestructuur worden verbeterd. 

 

1. Meerdere gemeenten, alle vervoerders, OV-bureau en Publiek Vervoer zelf pleiten ervoor om te 

onderzoeken of Publiek Vervoer op bepaalde onderdelen meer mandaat zou kunnen krijgen of een 

werkbudget kan krijgen waarbinnen zij zelf besluiten kan nemen. Dit zou volgens hen de snelheid van 

de organisatie bevorderen en geeft meer ruimte om verbeteringen door te kunnen voeren.   

2. Er lopen nog een aantal zaken die moeten worden aangepast in het bestek (zoals het finaliseren van 

de bonus malus systematiek), het is aanbevelingswaardig om hier prioriteit aan te geven om dit zo snel 

als mogelijk af te ronden. Pas als dat er is, is echt de basis afgerond om verder te werken aan de 

doorontwikkelingen, waar alle partijen behoefte aan hebben.  

3. Het is nu zaak continuïteit te bieden binnen Publiek Vervoer; geen personele wisselingen meer, maar 

het bestendigen van relaties en kennis vergroten. Hierdoor zal ook het vertrouwen in de organisatie 

groeien. 

4. Inzetten op doorontwikkeling van het vervoersnetwerk. De ervaring van betrokkenen is dat de 

basistaken (met name contractmanagement en klachtenafhandeling) van Publiek Vervoer staan en dat 

het nu tijd is voor de verdere doorontwikkeling. De lancering van het online dashboard is daarin een 

eerste stap. Vanuit gemeenten wordt de behoefte uitgesproken dat Publiek Vervoer het voortouw 

neemt om op basis van de BI-tool gemeenten te adviseren in mogelijke beleidswijzigingen. Het is 
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noodzakelijk om hier verwachtingen van gemeenten af te stemmen met de mogelijkheden die Publiek 

Vervoer hierin kan bieden. 

5. Stel aan de hand van deze evaluatie SMART-doelen op, zodat de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van de organisatie gemeten kan worden. 
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DEEL II BEVINDINGEN 
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 Gemeenschappelijk Regeling 

Publiek Vervoer 
In dit hoofdstuk wordt in het kort de totstandkoming van Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer 

uiteengezet en welke taken door de Regeling (en door welke partijen binnen de Regeling) behoren te worden 

uitgevoerd. Verder wordt ingegaan op de organisatie en financiering van Publiek Vervoer. 

 Beschrijving van de Regeling Publiek Vervoer 

1.1.1 Totstandkoming Regeling Publiek Vervoer 

Op 9 april 2018 is de Regeling in werking getreden. Deelnemers zijn de colleges van burgemeester en wethouders 

van de 24 gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe, te weten: Groningen, Westerkwartier, 

Appingedam, Het Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, 

Westerwolde, Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Hoogeveen, Meppel, Westerveld, 

De Wolden, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Alsmede het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen 

Drenthe.  

 

Bij de totstandkoming van de Regeling is beschreven dat “het wenselijk is gebleken taken in het kader van 

doorontwikkeling en contractmanagement voor vervoer gezamenlijk vorm te geven met het doel de kwaliteit en 

eenduidigheid van het contractmanagement, de synergie van en met de vervoersstromen in de gebieden van de 

deelnemers en de kosten van de uitvoering van deze taken zo goed mogelijk te beheersen”. De regeling is 

aangegaan voor onbepaalde tijd; opheffing van de Regeling zal plaatsvinden indien de colleges daar (in 

overeenstemming met de Raden) gezamenlijk toe besluiten. 

1.1.2 Doel en taken  

Publiek Vervoer 

De regeling heeft betrekking op de organisatie van het vraaggestuurd vervoer dat niet volgens dienstregeling 

rijdt. Daarbij zijn de buurtbussen een uitzondering; deze rijden volgens een vaste dienstregeling, maar vallen wel 

onder de Regeling. Onder vraaggestuurd vervoer worden alle publieke vervoersvormen verstaan waar inwoners 

en bezoekers gebruik van kunnen maken zoals de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal 

toegespitst op doelgroepen (zoals Wmo-pashouders, leerlingen in het publiek vervoer en vervoer naar de sociale 

werkplaats). Publiek Vervoer heeft de ambitie om het vervoersnetwerk zo optimaal, duurzaam, betaalbaar en 

toekomstbestendig mogelijk te organiseren. 

 

Het takenpakket van Publiek Vervoer bestaat uit de volgende drie zaken (zoals beschreven in artikel 4 “Taken 

van de bedrijfsvoering organisatie”): 

1) Contractmanagement van de gecontracteerde opdrachtnemers inzake vervoer in de gebieden; 

2) Inkoop- en aanbestedingstrajecten voor het vervoer en bijkomende diensten en leveringen; 

3) Adviseren over beleidsontwikkeling, bevorderen van innovatie en advisering over doorontwikkeling. 

 

Taken gemeenten 

Zoals in de dienstverleningsovereenkomst beschreven staat, blijven gemeenten en provincies zelf 

verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, financiering van doelgroepenvervoer en het beoordelen en afgeven 

van beschikkingen (en afhandelen van eventuele bezwaren van inwoners daarover). 
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Vervoerders 

Vervoerders zijn verantwoordelijk voor de ritplanning, aanvraag, boeking en uitvoering van ritten en afstemming 

daarover met collega vervoerders van overige regio’s. Daarbij hebben vervoerders klachtafhandeling, 

communicatie en informatievoorziening, managementrapportages, financiële/administratieve afhandeling van 

ritten en proactieve advisering en verbetervoorstellen in hun pakket. 

1.1.3 Organisatie Regeling Publiek Vervoer 

Het bestuur van Publiek Vervoer bestaat uit een afvaardiging van de colleges van de deelnemers, dat wil zeggen 

één bestuurder per regio. Het gaat hier dan om de regio’s Centraal Groningen, Noord Groningen, Oost 

Groningen, Noordmidden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe en Zuidoost Drenthe. Daarnaast zit in het bestuur een 

vertegenwoordiger (tevens lid van het dagelijks bestuur) van het OV-bureau. Het bestuur wijst uit zijn midden 

voor de duur van twee jaar een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. Beide kunnen eenmaal 

herkozen worden. De zittingsduur van de overige leden van het bestuur is gelijk aan die van de leden van de 

colleges. Een zittingsperiode eindigt op het moment dat de gemeentelijke bestuursfunctie eindigt. Het team 

wordt ondersteund en aangestuurd door de directeur van Publiek Vervoer, welke het aanspreekpunt is en 

verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de taken van de Regeling. Bij de directeur berust de 

dagelijkse leiding van de Regeling, de directeur verschaft informatie aan het bestuur, draagt zorg voor de 

kwaliteit van het personeel en informatie, beheer en bedrijfsvoering. Indien het bestuur een wijziging van de 

regeling nodig acht, doet het daartoe een voorstel aan de betrokken colleges. Het bestuur heeft niet het mandaat 

zelf wijzigingen door te voeren. De organisatiestructuur wordt daarom ook wel aangeduid als 

“Gemeenschappelijke Regeling Light”. 

1.1.4 Financiën en financiering van de Regeling 

Voor de uitvoering van de Regeling Publiek Vervoer is jaarlijks een vast bedrag gereserveerd (jaarlijkse 

apparaatkosten à €800.000,-). De kosten van de bedrijfsvoering zijn per deelnemer vastgelegd in een 

verrekenmodel. De financiële vergoeding van de diensten zoals deze beschreven zijn in de 

dienstverleningsovereenkomst behoren daar ook onder te vallen. Er is in dit budget géén rekening gehouden 

met incidentele uitgaven. Indien deze gemaakt worden, worden deze aanvullend op de vaste bijdrage van 

deelnemers doorberekend. Dienstverlening welke verder gaat dan de diensten zoals die zijn beschreven in artikel 

2 van de Dienstverleningsovereenkomst, kunnen worden aangemerkt als meerwerk en daarvoor kunnen extra 

kosten in rekening worden gebracht. Dit meerwerk is alleen toegestaan als hier vooraf toestemming voor 

verleend is door betrokken deelnemers. 
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 Beoogde voordelen 
Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de organisatie is het noodzakelijk om te kijken in hoeverre 

voordelen zijn behaald die bij de start zijn vastgesteld. In de onderstaande paragrafen wordt allereerst ingegaan 

op welke brede ambities en doelstellingen gesteld zijn. Daarna wordt specifiek ingegaan op welke voordelen zijn 

gesteld en in hoeverre deze zijn behaald. Het gaat hier om twee voordelen: 1) de inzet van een efficiënter 

vervoersnetwerk (door verhogen van de bezettingsgraad en combinatiegraad en het stimuleren van 

samenwerking tussen vervoerders) en 2) een kostenbesparing. 

 Ambities en doelstellingen 
Publiek Vervoer omschrijft haar missie als het creëren van een optimaal vervoersnetwerk ‘dat betaalbaar en 

toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van vervoersmiddelen’. De achterliggende 

visie daarbij is het stimuleren van een inclusieve samenleving, waaraan iedereen deel kan nemen die dat wil. 

Ongeacht of mensen wonen op het platteland of in stedelijk gebied, en ongeacht de ondersteuning die iemand 

nodig heeft.  

 

Bij de tussenevaluatie zijn betrokken partijen gevraagd of bovengenoemde doelstellingen worden herkend of 

wat voor hen naar de belangrijkste redenen waren om deel te nemen aan de Regeling. Navraag onder gemeenten 

laat zien dat de belangrijkste redenen om toe te treden tot de Regeling, redelijk in overeenstemming zijn met 

voorgenoemde voordelen. Veelal wordt het bevorderen van duurzaamheid, vergroten van toegankelijkheid en 

het efficiënter inrichten van het vervoersnetwerk genoemd, en daardoor uiteindelijk ook de mogelijke 

kostenbesparing (voor gemeenten en gebruikers). Daarbij is een veelgenoemd voordeel dat het samengaan van 

gemeenten, vervoerders en het OV-bureau leidt tot een uniek construct wat waardevolle informatie kan 

opleveren om zo (aanbevelingen voor) doorontwikkelingen te doen voor de toekomst, met name op het gebied 

van integratie van vervoersvormen en -middelen.  

 Een efficiënter vervoersnetwerk 
In diverse documenten (zoals in het Programma van Eisen, Notitie samenwerkingsmodel en Businesscase) staan 

een aantal toekomstplannen beschreven om tot bovengenoemde doestellingen te komen. Zo zal bij de instelling 

van Publiek Vervoer het mogelijk gemaakt worden om ritten en vervoersvormen te bundelen en zullen 

regiogrenzen worden opengesteld. Dit maakt het mogelijk om vervoer efficiënter te organiseren. In 

onderstaande paragrafen wordt inzicht gegeven in de voortgang die wordt geboekt ten opzichte van deze 

aanpassingen. Zo wordt beschreven hoe de bezettingsgraad van voertuigen kan worden verhoogd en welk 

aandeel van de Wmo-ritten nu gecombineerd wordt uitgevoerd. 

2.2.1 Bezettingsgraad 

Om de bezetting van voertuigen te verhogen zijn diverse aanpassingen gedaan. Eén van de belangrijkste in deze 

is dat Publiek Vervoer het perceelgrensoverschrijdend vervoer mogelijk heeft gemaakt.  

 

Perceelgrensoverschrijdend vervoer 

Voorheen was het doelgroepenvervoer per regio georganiseerd. Dat maakte dat er altijd overleg tussen 

gemeenten nodig was bij doelgroepen die over grenzen gingen. Aldus één van de gemeenten; dat was een 

onhandige situatie, die veel tijd, moeite en geld kostte en waarvan werd verondersteld dat er een flinke 

efficiëntieslag te maken was.  
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Om de duurzaamheidsgedachte en de integratie van het vervoersnetwerk te bevorderen, is door Publiek Vervoer 

het perceel grensoverschrijdend vervoer ingesteld. Dat betekent dat vervoerders uit verschillende percelen, 

ritten met elkaar kunnen combineren; er gaat nu maar één vervoerder over de perceelgrens heen, in plaats van 

twee zoals gebruikelijk was. Met andere woorden, in de oorspronkelijke situatie ging het als volgt: als een 

passagier van perceel A werd vervoerd naar een bestemming perceel B, dan reed de vervoerder met een leeg 

voertuig weer terug. In de huidige situatie is het zo dat bij een retourrit, een passagier uit perceel B mee 

teruggenomen kan worden door de vervoerder uit perceel A. Doordat vervoerders deze ritten kunnen 

combineren, daalt het aantal lege retourritten (voertuigen zonder passagiers). Met als uiteindelijk doel dat er 

minder taxi's op de weg rijden.  

 

Op een enkele gemeente na, wordt gezegd dat zij zelf géén zicht hebben op de mogelijke gevolgen van de invoer 

van het perceelgrensoverschrijdend vervoer. Uit de BI-tool is wel concrete informatie op te halen. Hieruit blijkt 

dat in 2019 er 195.450 ritten over de regiogrenzen heen zijn gaan (18,3% op het totaal aantal ritten van 

1.068.169). Van de grensoverschrijdende ritten zijn er 51.140 buiten het perceel uitgevoerd, dat zijn 26.2% van 

de grensoverschrijdende ritten. Dit zijn dus ritten die door een andere vervoerder zijn uitgevoerd (door efficiënt 

te combineren), anders dan wat in de situatie voor Publiek Vervoer het geval was geweest en daarmee een 

directe resultaat van de invoering van het perceelgrensoverschrijdend vervoer. Uit onderstaande afbeelding is 

af te lezen hoeveel grensoverschrijdende ritten er 1) per gemeente zijn uitgevoerd, en 2) per perceel. N.B. De 

ritten richting Friesland, Overijssel en Duitsland zijn inbegrepen in de aantallen, maar die zijn niet zichtbaar op 

kaart. 

 

 
Figuur 1: een screenshot uit de BI-tool van het aantal grensoverschrijdende ritten per gemeente voor het jaar 

2019. Geel: grensoverschrijdende ritten buiten het perceel; blauw: grensoverschrijdende ritten binnen het 

perceel.  
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Figuur 2: Op deze kaart is het aantal perceelgrensoverschrijdende ritten per perceel te zien.3  

 
3Definitie van uitgevoerde ritten is: het totaal aan uitgevoerde ritten die gedeclareerd worden aan de 
opdrachtgever. Ritten met meerdere Wmo-reizigers worden los van elkaar in rekening gebracht en geteld. Dus 
als er twee of meer Wmo-reizigers tegelijkertijd in de taxi hebben gezeten dan telt dit als twee (administratieve) 
ritten. 
 
Let op: perceel en regio is niet hetzelfde: regiogrensoverschrijdende ritten zijn ritten die over een regiogrens zijn 
gegaan. Een rit die over een regiogrens gaat kan nog wel in het 'regulier perceel' vallen. De 
opdrachtgever/gemeente bepaalt of een rit buiten het reguliere perceel zal worden gereden of dat de 
regiogrensoverschrijdende rit binnen het perceel valt. 
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2.2.2 Combinatiegraad 

Naast het verhogen van de bezettingsgraad is het combineren van verschillende ritten in één, oftewel het 

verhogen van de combinatiegraad, een belangrijk uitgangspunt voor Publiek Vervoer. Om dit te kunnen bereiken 

is het vervoersmodel van Publiek Vervoer zo ingesteld dat doelgroepen gecombineerd mogen worden (dus 

bijvoorbeeld Wmo-vervoer met Leerlingenvervoer) en dat ritten vanuit verschillende percelen (en vervoerders) 

gecombineerd kunnen worden (i.e. het perceelgrensoverschrijdend vervoer). In de BI-tool is cijfermatig inzicht 

beschikbaar over de combinatiegraad van uitgevoerde ritten. Zo is er een gemiddelde combinatiegraad van de 

uitgevoerde ritten per gemeente bekend. Het gaat hier wel specifiek om gecombineerde Wmo-ritten, 

gecombineerde vervoersstromen zijn hierin niet meegenomen. In dit geval kan de combinatiegraad dan ook als 

volgt worden uitgelegd: als een Wmo-reiziger in zijn/haar eentje in de taxi heeft gezeten heeft die rit een 

combinatiegraad van 1. Als een Wmo-reiziger (gedeeltelijk) tegelijkertijd met een andere Wmo-reiziger in de taxi 

heeft gezeten hebben beide ritten een combinatiegraad van 2. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met 

hoe lang beide reizigers tegelijkertijd bij elkaar in de taxi hebben gezeten. Dit kan de hele rit zijn maar ook het 

laatste stukje. In 2019 zijn er in totaal 1.068.169 ritten uitgevoerd. Daarvan waren er 451.669 gecombineerde 

ritten, met een gemiddelde combinatiegraad van 1,6. Uit onderstaande figuren is af te lezen dat de 

combinatiegraad verschilt per perceel (figuur 3) en per vervoerder (figuur 4); variërend van 1,41 in Noord-

Groningen (UVO), tot 1,71 in Zuidoost-Drenthe (DVG) en Zuidwest-Groningen (Taxi Nuis). Wat de oorzaak van 

deze verschillen mogelijk kan zijn, dat is niet meegenomen in deze tussenevaluatie. Het belangrijkste is dat deze 

cijfers kunnen gelden als een nulmeting.  
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Figuur 3: Een overzicht van de behaalde combinatiegraad per gemeente voor het jaar 2019. 
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Figuur 4: screenshot uit de BI-tool met daarin de combinatiegraad per vervoerder voor het jaar 2019.  

 

Verdere optimalisatie kan plaatsvinden door alert te zijn op factoren die het combineren van ritten nu nog 

belemmeren. Bijvoorbeeld; op dit moment geldt er een boete voor vervoerders als een passagier te lang 

onderweg is. Dat kan betekenen dat klanten sneller afgezet worden, in plaats van dat er onderweg nog iemand 

extra instapt, om maar geen boete te krijgen. Zo zijn er wel meer zaken die in het bestek gewijzigd moeten 

worden om vervoerders te stimuleren zo efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. 

 

Ook op andere manieren tracht Publiek Vervoer de inzet van vervoer(smiddelen) waar mogelijk te optimaliseren. 

Als er bijvoorbeeld buurtbussen zijn die zeer succesvol opereren (oftewel, de bussen zitten te vol en er zijn 

versterkingsritten nodig), dan kan in samenwerking met het OV-bureau de lijn weer worden omgezet naar een 

lijndienst. 

 Kostenbesparing 
In de Businesscase (november, 2016) is de financiële ontwikkeling van Publiek Vervoer uitgewerkt. Daarbij is het 

besparingspotentieel voor gemeenten uitgewerkt naar twee onderdelen.  

1. Het eerste betreft een besparingspotentieel dat “direct geëffectueerd wordt door participatie in de 

gezamenlijke aanbesteding Publiek Vervoer en dezelfde voorwaardenscheppende overeenkomsten te 

sluiten met vervoerders”. Naar verwachting zou deze gezamenlijke aanbesteding tot een procentuele 

besparing van -0.5% bij Leerlingenvervoer tot 3% bij grensoverschrijdend Wmo-vervoer moeten leiden. 

2. Het tweede onderdeel betreft de doorontwikkeling van Publiek Vervoer door de gemeenten, provincies 

en het OV-bureau. Doordat gemeenten met elkaar samenwerken is verondersteld dat besparingen 

gerealiseerd kunnen worden van 1% tot 5%; bijvoorbeeld door het herindiceren van Wmo-gerechtigden 

of het realiseren van opstapplaatsen voor Leerlingenvervoer. 

Hierbij is de aanname gedaan dat gemeenten eerst zullen moeten investeren, voordat er besparingen mogelijk 

zijn; “kosten voor de baat”. Baten werden verwacht vanaf 2019. Per saldo zou de samenwerking echter naar 

verwachting 5,5% winst moeten opleveren (geldend in het gehele gebied). Het beoogde effect zou naar schatting 

alleen maar groter moeten worden indien gemeenten innovaties zullen toepassen. Het toepassen van innovaties 

is natuurlijk afhankelijk van beleidsmatige keuzes die per gemeente gemaakt zullen worden, derhalve is gezegd 

dat effecten per regio of gemeente verschillend (kunnen) zijn.  

 

Ondanks dat er concrete uitspraken zijn gedaan over het besparingspotentieel, is het niet mogelijk om de 

daadwerkelijke financiële gevolgen te berekenen. Voornamelijk omdat er bij Publiek Vervoer geen gegevens 

bekend zijn van de situatie van vóór de start van de Regeling. Dat maakt dat de cijfers die in deze evaluatie 

gepresenteerd worden, veelal gebruikt kunnen worden als nulmeting en referentiepunt voor latere metingen. 

Daarbij is een cijfermatige onderbouwing lastig omdat een verloop in pashouders of verandering in kosten 

diverse (onoverzienbare) oorzaken kan hebben. Zo is er bij de start van Publiek Vervoer een ‘opschoonactie’ 

geweest binnen gemeenten. Bij deze actie is alleen aan actieve pasgebruikers een nieuwe pas toegestuurd. Dat 

betekent dat het aantal pashouders vóór de start van Publiek Vervoer waarschijnlijk (en in een enkele gemeente 

aantoonbaar) hoger ligt dan dat nu het geval is. Terwijl het aantal actieve pashouders wellicht met de jaren juist 

gestegen is, alleen is dit niet meetbaar. Tevens worden binnen gemeenten diverse aanpassingen in beleid 

doorgevoerd waardoor het gebruik van Wmo- of leerlingenvervoer verandert (denk aan instapbedrag, maximaal 
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aantal kilometers per jaar, etc.). Daarbij zijn er ook aanpassingen in de omgeving geweest, zoals bijvoorbeeld het 

sluiten van het Delfzicht ziekenhuis, waardoor het aantal gebruikers van doelgroepenvervoer binnen de 

gemeente Appingedam is toegenomen. 

 

Uit de Tussenevaluatie blijkt dat niet alle gemeenten duidelijke verwachtingen hadden over mogelijk 

budgetbesparingen. Ook is er niet bij iedere vertegenwoordiger van responderende gemeenten een duidelijk 

beeld van de financiën (dit blijkt door een aantal van de vertegenwoordigers ook niet intern nagevraagd). Uit 

een aantal reacties is af te lezen dat verwacht wordt dat zich geen grote veranderingen hebben voorgedaan, 

anders was men hier wel van op de hoogte gebracht. Ondanks dat er in zijn algemeenheid op dit moment geen 

kostenbesparing (of budgetoverschrijding) wordt ervaren, benoemen Publiek Vervoer en negen gemeenten dat 

dit in de toekomst mogelijk wel zal plaatsvinden. Hoewel er ook zeven gemeenten bij de Tussenevaluatie hebben 

aangegeven nu en in de toekomst geen kostenbesparing verwachten. 

 

Concrete besparingen 

Zoals gezegd zijn de beoogde besparingen die zijn uitgewerkt in de Businesscase niet goed na te rekenen; er zijn 

namelijk bij Publiek Vervoer geen gegevens bekend van de uitgaven van vóór de start van Publiek Vervoer. Er 

zijn uiteraard wel gegevens bekend van de situatie daarna, maar ook dan blijft het moeilijk om uitspraken te 

doen over mogelijke besparingen, omdat het hier niet gaat om het werkbudget van Publiek Vervoer alleen, maar 

ook de gemaakte kosten bij de deelnemende partijen zelf (gemeenten, OV-bureau, vervoerders en buurtbussen). 

Een voorbeeld; Publiek Vervoer heeft een budget voor klachtenafhandeling, maar ook bij gemeenten, 

vervoerders, buurtbussen en OV-bureau worden hier nog uren aan besteed.  

 

Overigens wordt het eerste besparingspotentieel (door de gezamenlijke aanbesteding) wel genoemd door (een 

gedeelte van) de gemeenten. Gemeenten geven aan dat het ‘een groot financieel voordeel met zich meebrengt’. 

Hoeveel er bespaard wordt en bij welke gemeente dit wel of niet zo ervaren wordt, is lastig na te gaan (niet alle 

respondenten hebben hier zicht op). Of het tweede besparingspotentieel zo uitpakt als begroot, is eveneens (op 

dit moment) niet na te rekenen. 

 

In feite sluit de uitgestelde kostenbesparing aan bij de Businesscase, waarin wordt gesproken over de lasten voor 

de baat, zij het niet in een later stadium (dus niet in 2019, maar mogelijk wel in de jaren erna). Zo zijn er een 

aantal aspecten waarop sowieso een kostenbesparing is geweest of wordt verwacht door Publiek Vervoer en 

gemeenten. Namelijk de gezamenlijke aanbesteding en de invoer van het perceeloverschrijdend vervoer en 

combinatiemogelijkheden. Aan de andere kant hebben diverse gemeenten aangegeven dat de ambtelijke inzet 

die vereist is, hoger uitvalt dan verwacht. Bij de ene gemeente hangt dit samen met contractmanagement, terwijl 

een andere gemeente meer inzet nodig heeft op klachtenafhandeling. Overigens kaarten twee gemeenten aan 

dat de reductie op kosten plaats zal moeten vinden door beleidskeuzes van de gemeente zelf, bijvoorbeeld 

ingegeven door de informatie uit de BI-tool of pilots (in samenwerking met andere gemeenten).  
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 Uitvoering van taken 
In dit hoofdstuk wordt geëvalueerd in hoeverre Publiek Vervoer haar taken naar behoren uitvoert. Aan dit 

hoofdstuk is de volgende deelvraag onderliggend: 

 

Worden de diensten conform Dienstverlengingsovereenkomst uitgevoerd? 

 

Alle taken van Publiek Vervoer zijn uitgewerkt in de Dienstverleningsovereenkomst, maar in deze evaluatie is (in 

overeenstemming met de werkgroep) voornamelijk gekeken naar de drie hoofdtaken van Publiek Vervoer, te 

weten: 

1. contractbeheer en beleidsadvisering,  

2. beheer van het klachtenloket en  

3. monitoring en doorontwikkeling.  

 

Per onderwerp worden diverse informatiebronnen gebruikt: data uit vragenlijstonderzoek (zie hiervoor ook de 

bijlage), vanuit interviews en onderliggende documentatie.  

 De start van Publiek Vervoer 
Voordat specifiek wordt ingegaan op de drie hoofdtaken van Publiek Vervoer, is het goed om eerst stil te staan 

bij de start van Publiek Vervoer. Die is voor een aantal gemeenten moeizaam geweest, wat invloed heeft (gehad) 

op de ervaringen met de hoofdtaken van Publiek Vervoer.  

 

Gemeenten hebben de start van Publiek Vervoer verschillend ervaren. Er zijn gemeenten die nauwelijks of geen 

problemen hebben ervaren bij de start van Publiek Vervoer. Andere gemeenten benoemen kinderziektes, maar 

zeggen daarbij dat dit niet meer is geweest dan te verwachten is bij een dergelijke Regeling. Een ander deel 

(zowel gemeenten als vervoerders) benoemen echter (grote) problemen bij de start van Publiek Vervoer op het 

gebied van contractmanagement, facturatie en klachtenafhandeling. Daarnaast bestonden er bij een aantal 

gemeenten ook problemen met de uitvoering van het vraaggestuurd vervoer wat een zeer negatieve ervaring is 

geweest. Gemeenten geven aan dat de Dienstverleningsovereenkomst pas later is ontwikkeld (‘eigenlijk te laat’), 

dat deze niet toereikend is, en dat er een spanningsveld bestaat op de financiële afhandeling van zaken. Wie 

regelt het en wie betaalt het? Bij het in werking treden van de Regeling komen dergelijke zaken ook pas naar 

voren, het zijn zaken waar vooraf niet goed genoeg over nagedacht is, wat bij enkele gemeenten leidt tot chagrijn. 

Volgens een aantal gemeenten was er geen sprake meer van kinderziektes, maar van langdurige problemen.  

 

Ook een deel van de vertegenwoordigers van buurtbussen hebben bij de start van Publiek Vervoer problemen 

ervaren. De overgang van het OV-bureau naar Publiek Vervoer is ervaren als een val tussen wal en schip. Pas bij 

de actieve inzet van één van de wethouders en de aanpassingen in het Afsprakenkader is de samenwerking 

verbeterd. 

 Contractmanagement 
Publiek Vervoer is verantwoordelijk voor het contractmanagement met de vervoerders. Concrete taken, zoals 

benoemd in de dienstverleningsovereenkomst, waar Publiek Vervoer verantwoordelijk is zijn:  

• controle en bewaking prestaties van de vervoerders;  

• toetsing prestaties aan eisen en waar nodig bijsturen;  

• ontvangen en analyseren rapportages en data vervoerders;  
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• opstellen managementrapportages voor gemeenten;  

• analyse ingediende facturen en onderliggen data vervoerders;  

• toetsing facturen aan prognoses;  

• advisering gemeenten;  

• bewaking binnenkomst accountantsverklaringen en controle van de accountantsverklaringen.  

Een aantal gemeenten die deelnamen aan de evaluatie, konden geen mening geven over het 

contractmanagement, omdat ze daar niet nauw bij betrokken zijn. Van de gemeenten die er wel een mening 

over konden geven, gaven meer dan de helft van de gemeenten aan over het algeheel genomen tevreden te zijn 

met het contractmanagement. Gemeenten zijn verdeeld over of het contractmanagement is verbeterd sinds de 

start van Publiek Vervoer (35% is het ermee eens, 36% mee oneens, 29% neutraal). Tevreden gemeenten geven 

aan dat het nu goed georganiseerd is, en dat het de gemeenten veel tijd bespaart nu de taak berust bij Publiek 

Vervoer. Kleinere gemeenten benoemen bijvoorbeeld dat het contractbeheer verbeterd kon worden en dat 

ondersteuning vanuit Publiek Vervoer dus zeer gewenst was. Een kleiner aantal gemeenten is niet tevreden en 

zegt daarbij dat van tevoren de verwachting was dat het contractmanagement geheel of in ieder geval 

grotendeels uit handen gegeven kon worden (met bijbehorende financiële voordelen). Dat blijkt in de praktijk 

niet het geval, gemeenten geven aan dat zij teveel taken nog zelf oppakken. Er is een gemeente die aangeeft 

sinds de start van Publiek Vervoer zelfs bijna twee keer zoveel tijd kwijt te zijn aan contractmanagement. 

Misschien dat er zelfs wel een deel van het contractmanagement weer teruggebracht moeten naar gemeenten, 

mede ingegeven door het trage besluitvormingsproces, is de suggestie van één van de grotere gemeenten. Een 

andere gemeente benoemt dat met name aan het begin, Publiek Vervoer niet altijd haar rol als contractmanager 

wist op te pakken, waardoor de gemeente deze taken niet met een gerust hart durfde los te laten. Overigens 

geeft een meerderheid van de gemeenten (65%) aan dat Publiek Vervoer (inmiddels) voldoende kennis en 

expertise heeft opgebouwd om vraagstukken over het contract op een adequate manier op te pakken (24% 

neutraal, 12% oneens).  

 

Over de managementrapportages (onder andere overzichten van klachten, boetes, malussen, etc.) zijn de 

meeste gemeenten tevreden. Doorgaans is men tevreden over de kwaliteit en vindt dat op basis van de 

rapportages beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen worden. Overigens geven diverse gemeenten aan dat ze 

weten dat de BI-tool inmiddels beschikbaar is, maar dat er nog geen gebruik van is gemaakt voor het inzien van 

de managementrapportages. 

3.2.1 Vervoerders en OV-bureau 

De vervoerders (inclusief buurtbussen) zijn over het algemeen tevreden over het contractmanagement (of het 

Afsprakenkader in het geval van de buurtbussen). De vervoerders vinden dat met name de laatste maanden het 

contractmanagement is verbeterd. Betrokkenen geven aan dat er (bij de start) nog onvoldoende kennis en 

expertise beschikbaar is / was en dat door verloop van personeel dit ook weer verloren is gegaan. Er is op dit 

gebied wel een verbetering te zien in de afgelopen maanden.  

 

Een ander punt waar het OV-bureau en vervoerders allemaal tegenaan lopen is dat wijzigingen en besluitvorming 

over wijzigingen in contracten of in het bestek traag verloopt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

organisatiestructuur, waarin Publiek Vervoer voor elke wijziging alle gemeenten moet consulteren. Ook bij 

onduidelijkheden in het bestek is het noodzakelijk dat Publiek Vervoer contact opneemt met de afzonderlijke 

gemeenten. Een vervoerder pleit voor een ambtelijke afvaardiging per regio, zodat niet elke gemeente bij elke 

beslissing hoeft te worden betrokken. 

 

Tot slot is een veelgenoemd punt door vervoerders de onvrede over de Bonus-Malus systematiek. De onvrede 

heeft met name te maken met de vele manieren waarop malussen kunnen worden uitgedeeld aan vervoerders, 

terwijl er maar één manier is om een hoge bonus te krijgen (een hoge klanttevredenheid). Daarbij zijn een aantal 
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van de malussen gerelateerd aan problemen ‘in de keten’, in plaats van aan de prestaties van de vervoerder. Als 

een passagier bijvoorbeeld niet klaar staat bij het arriveren van het voertuig, dan zijn de financiële gevolgen 

daarvan voor de vervoerder. Het is ook mogelijk dat je meermaals beboet wordt voor eenzelfde actie. Naast de 

beperkte mogelijkheid om een bonus te krijgen, is het bedrag van de bonus veel lager dan dat malussen kunnen 

zijn. Dit wordt ervaren als meten met twee maten.  

 

 

Publiek Vervoer is het met vervoerders eens dat de bepalingen nu te strak zijn opgesteld. Het heeft enige tijd 

geduurd voordat dit is erkend, mede door het gebrek aan mogelijkheden om het functioneren van vervoerders 

te kunnen monitoren. In oktober 2019 zijn de rekenregels voor het monitoren vastgesteld met vervoerders op 

basis waarvan bonussen en malussen toegekend kunnen worden. Op dat moment is er pas inzicht in en wordt 

duidelijk dat een aantal zaken anders uitpakken dan voorzien, of dat taken in zijn geheel niet mogelijk zijn om uit 

te voeren.. Publiek Vervoer kijkt, samen met de vervoerders en gemeenten, hoe de bonus-malus systematiek 

geoptimaliseerd kan worden. 

 

Aanspreekpunt buurtbussen 

Publiek Vervoer is tevens aanspreekpunt voor buurtbussen. Met de ingang van Publiek Vervoer zijn deze van het 

OV-bureau ‘overgeheveld’ aan Publiek Vervoer. Publiek Vervoer is van mening dat het fungeren als 

aanspreekpunt voor de buurtbussen een rol is die ze past. Buurtbussen zijn een onderdeel van het gehele 

vervoerssysteem, dus zeker relevant om te includeren. Ondanks dat de vertegenwoordigers buurtbussen van 

mening zijn/waren dat de buurtbussen wellicht beter passen onder het OV-bureau (want ze zijn nou eenmaal 

betrokken bij het Openbaar Vervoer), blijkt in praktijk dat het eigenlijk heel goed werkt. Vanuit Publiek Vervoer 

is er een relatiemanager die functioneert als sparringpartner, als aanspreekpunt en als adviseur voor de 

buurtbusverenigingen. Afstemming over de buurtbussen vindt met name plaats tussen Publiek Vervoer en het 

OV-bureau, en waar nodig ook met gemeenten. De persoonlijke betrokkenheid door Publiek Vervoer wordt door 

vertegenwoordigers van buurtbussen gewaardeerd. Er blijken toch een aantal situaties te zijn waarbij Publiek 

Vervoer soms een bemiddelende rol in kan spelen. 

 Klachtenafhandeling 

3.3.1 Proces 

Eén van de kerntaken van Publiek Vervoer is het beheer van het klachtenloket. Reizigers die gebruik maken van 

Wmo-vervoer kunnen met eventuele klachten (of complimenten) bij het loket terecht. De afhandeling van 

klachten ten aanzien van het leerlingenvervoer is niet uitbesteed aan het centrale klachtenloket.. Binnen 

gekomen klachten met betrekking op het Wmo-vervoer worden door Publiek Vervoer in het systeem (SMILE) 

gezet en stuurt de klacht door naar de betreffende partij met het verzoek hierop te reageren. De meeste klachten 

die worden ingediend worden doorgestuurd naar vervoerders. De klachten gaan met name over de stiptheid van 

het vervoer, hygiëne in voertuigen  en onvriendelijke bejegening van chauffeurs. In mindere mate zijn er klachten 

die moeten worden teruggekoppeld aan gemeenten. Publiek Vervoer ziet erop toe dat er tijdig en een kwalitatief 

goed antwoord teruggekoppeld wordt.  

3.3.2 Ervaringen van gemeenten 

Voor de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling hadden gemeenten de verantwoordelijkheid om 

klachten ten aanzien van het Wmo-vervoer zelf af te handelen. Uit het vragenlijstenonderzoek onder 

deelnemende gemeenten blijkt dat 50% van de gemeenten de centrale klachtenafhandeling door Publiek 

Vervoer een (sterke) verbetering vindt ten opzichte van de vorige situatie (31% is neutraal, 13% ontevreden, 6% 

zeer ontevreden). Het merendeel van de gemeenten geeft aan dat klachtenafhandeling zorgvuldig gebeurt (82%) 

en dat klachten inzichtelijk zijn voor gemeenten (63%).  
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Van de gemeenten die hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek ervaart 40% de klachtenafhandeling 

door Publiek Vervoer als een lastenverlichting, 20% doet dat niet (en 40% is neutraal). Gemeenten die aangeven 

de lastenverlichting niet zo te ervaren, geven aan dat gebruikers bij problemen toch vaak contact zoeken met de 

gemeente of met de vervoerder. Een klein aantal gemeenten geven expliciet aan de klachtenafhandeling rondom 

leerlingenvervoer eveneens centraal te willen afhandelen, net als Wmo-vervoer. Een gemeente legt daarbij uit 

dat door het centraal afhandelen van klachten verbeterpunten beter herkend en opgepakt kunnen worden. Ook 

is het dan mogelijk om vervoerders aan te spreken indien dat nodig is. Er is één gemeente die aangeeft dat het 

systeem voor klachtenafhandeling (SMILE) weinig gebruiksvriendelijk is en maar beperkt inzicht geeft in de 

inhoud van de klachten. Deze gemeente geeft aan dat gebruikers het teveel “gedoe” vinden om een klacht in te 

dienen en dat er daarom een onjuist beeld bestaat van de omvang van de klachten. Ook andere gemeenten 

betwijfelen of er een goed beeld is van de omvang van de klachten en vreest dat veel klachten niet gemeld 

worden (met name over de stiptheid van vervoerder). Of dit veranderd is met de ten aanzien van de periode 

voor Publiek Vervoer kan op basis van dit onderzoek niet gesteld worden.  

3.3.3 Ervaringen van vervoerders 

Vervoerders zijn over het algemeen genomen tevreden over de klachtenafhandeling door Publiek Vervoer en de 

centrale afhandeling wordt als een verbetering ten opzichte van de situatie voorheen beschouwd. Zo geeft het 

platform hen een beter overzicht en wordt er door Publiek Vervoer toegezien op een juiste verwerking van de 

klachten bij alle vervoerders en gemeenten. Voor vervoerders betekent de centrale klachtenafhandeling 

overigens niet direct een tijdsbesparing; vervoerders zoeken zelf uit wat er is gebeurd en geven daarover (via 

Publiek Vervoer) een terugkoppeling. Publiek Vervoer ziet erop toe dat de kwaliteit van de antwoorden 

voldoende is, wat door vervoerders in meer en mindere mate als prettig wordt ervaren. Dit doet de vraag rijzen; 

is Publiek Vervoer enkel een ‘doorgeefluik’ of behoort het zelf een actieve houding in te nemen? Hierover bestaat 

nu niet bij alle vervoerders duidelijkheid. De ene vervoerder ervaart de rol van Publiek Vervoer hierin te groot, 

de andere vervoerder juist te beperkt en verwacht meer advies om zo de dienstverlening te kunnen verbeteren. 

3.3.4 Kennis en doorontwikkeling 

Door het centraal afhandelen van de klachten, wordt geprobeerd om het voor de gebruiker zo eenduidig mogelijk 

te maken waar hij moet zijn. Alles valt onder dezelfde noemer, en bovendien maakt centrale klachtenafhandeling 

bepaalde inzichten mogelijk (voor vervoerder en voor gemeenten). Door klachten aan elkaar te koppelen, maar 

ook aan een klantendatabase of rittenadministratie is er beter zicht op (de voorgeschiedenis van) klachten ten 

aanzien van specifieke trajecten, vervoerders of gebruikers.  

 

Het gebeurde voorheen ook wel dat een externe partij werd ingezet om klachten af te handelen (een callcenter), 

maar daar ontbreekt het aan specifieke kennis over het Wmo-vervoer, aldus Publiek Vervoer. Publiek Vervoer 

benoemt dat door de kennis die aanwezig is bij het eigen klachtenloket, medewerkers beter in staat zijn om het 

gesprek aan te gaan met de klant en dat medewerkers bepaalde zaken beter uit kunnen leggen. Ook gebeurt het 

met regelmaat dat een klacht eigenlijk geen klacht is maar valt binnen de richtlijnen of gemaakte afspraken. 

Bijvoorbeeld, een vervoerder is tien minuten te laat, maar dit valt nog binnen de norm van vijftien minuten. Door 

deze wetenschap kan voorkomen worden dat een gebruiker voor niets de klachtenprocedure doorloopt. Tevens 

kan Publiek Vervoer een koppeling maken tussen de klantendatabase en rittenadministratie, wat waardevol kan 

zijn in het afhandelen van klachten. Ook dit is iets wat in het geval van afhandeling door een externe partij niet 

mogelijk is. 

 

Doordat klachten tezamen worden teruggekoppeld heeft Publiek Vervoer een bredere kijk op het functioneren 

van het Wmo-vervoer en kunnen er gefundeerde adviezen worden gedaan. Publiek Vervoer geeft aan de 

klachten mee te nemen in gesprekken met vervoerders en gemeenten. Hoewel niet alle gemeenten en 

vervoerders dat ook zo ervaren; van de ondervraagde gemeenten is er 40% die aangeeft geen concrete adviezen 



Tussenevaluatie Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer         

  

 

29  

te krijgen van Publiek Vervoer om de dienstverlening te verbeteren (13% ontvangt wel concrete adviezen en 47% 

is neutraal). Het behoort volgens gemeenten en vervoerders wel een vast onderdeel te zijn van het gesprek 

waarbij knelpunten worden besproken en suggesties worden gedaan voor doorontwikkeling. “Anders blijven het 

enkel abstracte cijfers”. Gemeenten en vervoerders benoemen dat Publiek Vervoer hier een begeleidende rol in 

moet spelen. 

 Doorontwikkeling 
In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat een van de taken van Publiek Vervoer is om kennis en 

adviezen in te brengen om zo te kunnen doorontwikkelen en innoveren. Het was de bedoeling dat Publiek 

Vervoer gemeenten actief gaat voorzien van gefundeerde adviezen en prognoses over de te realiseren effecten. 

Een meerderheid van de gemeenten (61%) vindt dat Publiek Vervoer bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van 

(kennis) over het vraaggestuurd doelgroepenvervoer. Een derde van de gemeenten (31%) geeft aan dat dankzij 

de adviezen van Publiek Vervoer, er nuttige veranderingen zijn doorgevoerd binnen de organisatie (38% is 

hierover neutraal en 31% is het oneens met de stelling over nuttige doorontwikkelingen). Naast gemeenten 

kijken ook een gedeelte van de vervoerders, buurtbussen en het OV-bureau afwachtend richting Publiek Vervoer; 

de behoeften aan adviezen over doorontwikkeling zijn aanwezig, maar worden nog onvoldoende vervuld. 

3.4.1 De basis op orde 

Er zijn een aantal geïnterviewde gemeenten die aangeven dat het nog vroeg is om te stellen dat Publiek Vervoer 

bijdraagt aan doorontwikkeling van het vraaggestuurd vervoer. Doordat Publiek Vervoer een relatief kleine 

organisatie is, is de meeste tijd de afgelopen periode gestoken in ‘de basis op orde’ krijgen. Toch geven de meeste 

gemeenten, maar ook het OV-bureau en vervoerders aan dat nu wel het moment is dat Publiek Vervoer zich zal 

moeten richten op doorontwikkeling. Een belangrijke kanttekening die betrokkenen daarbij benoemen is dat 

Publiek Vervoer in de huidige vorm en capaciteit onvoldoende in staat zal zijn om echt in te zetten op 

doorontwikkeling: doordat het een gemeenschappelijke regeling ‘light’ is met een beperkt budget en beperkt 

mandaat van gemeenten, is het niet mogelijk om veel te investeren in de doorontwikkeling. Publiek Vervoer 

benoemt zelf ook dat men, nu de basis op orde is, meer zou willen investeren in de doorontwikkeling. Door 

beperkte capaciteit komt dit nog onvoldoende van de grond. Omgerekend heeft Publiek Vervoer per gemeente 

ongeveer 20 uur per jaar beschikbaar voor kennis en advies. Om meer in te kunnen zetten op doorontwikkeling 

(en delen van kennis en geven van advies) zal er, aldus Publiek Vervoer meer capaciteit ingezet moeten worden 

(financieel of door inzet van uren van gemeenten). Ook (een gedeelte van de) gemeenten erkennen de potentie, 

maar signaleren een gebrek aan mankracht en budget. Daarnaast is het volgens Publiek Vervoer belangrijk om 

meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid te krijgen om besluiten te nemen op het gebied van 

doorontwikkeling, om dit op korte termijn te kunnen realiseren. 

3.4.2 De huidige stand van zaken 

Ondanks dat de verwachtingen nog hoog zijn, benoemen gemeenten ook nu duidelijke voorbeelden waarin 

Publiek Vervoer al een waardevolle bijdrage levert in de doorontwikkeling van het vervoer. Het gaat hier om 

workshops en bijeenkomsten die Publiek Vervoer organiseert voor bestuurders en ambtenaren, waarin pilots en 

‘best practices’ worden gepresenteerd. Deze bijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren en zorgen voor 

kennisdeling tussen gemeenten, die anders niet plaats zou vinden. Voorbeelden van deze pilots en best practices 

zijn de OV-ambassadeurs, een applicatie die is ontwikkeld voor het leerlingenvervoer en de Mobility as Service-

(MaaS)pilot. Een van de vervoerders doet de suggestie dat doorontwikkeling wordt gestimuleerd door de 

uitwisseling van kennis en expertise beter te ondersteunen, waar casuïstiek een goed middel voor zou kunnen 

zijn. Maar naast deze voorbeelden wordt bovenal de ontwikkeling van het online dashboard, de BI-tool, genoemd 

als grootste stap voorwaarts in de doorontwikkeling van het vervoersnetwerk. 
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Dashboard Publiek Vervoer 

Publiek vervoer heeft eind januari 2020 een online dashboard (een BI-tool) gelanceerd. Deze tool geeft 

gemeenten (en op korte termijn ook vervoerders) inzicht in het Wmo-vervoer en de Hub-taxi. Met deze tool 

biedt Publiek Vervoer een enorme hoeveelheid aan informatie waarop gemeenten zelf analyses kunnen doen. 

Door de BI-tool kunnen gemeenten onder meer ontwikkelingen monitoren, controles uitvoeren of vergelijkingen 

maken met andere gemeenten.  

 

Een groot gedeelte van de gemeenten zegt gebruik te maken van de tool (67%) en is het eens met de stellingen 

dat het bruikbare (76%) en unieke informatie (77%) geeft. Het wordt ook frequent genoemd als zijnde de meest 

belangrijke doorontwikkeling die Publiek Vervoer heeft ingezet. Gemeenten geven aan een meerwaarde te zien 

in toepassingen op beleidsniveau door bijvoorbeeld te vergelijken te kunnen maken met andere gemeenten (hoe 

doet onze gemeente het ten opzichte van andere gemeenten), maar ook door het inzicht dat ze verkrijgen op 

individueel niveau, bijvoorbeeld in “grootverbruikers”. Daarnaast kan een gemeente nagaan of er correct gebruik 

wordt gemaakt van vergoedingen en toeslagen (i.e. inzicht in mogelijke fraude). Ter illustratie; een gemeente 

kan inzien of het vervoer naar zorgaanbieders dubbel wordt vergoedt, zowel vanuit de Wmo als door een 

vergoeding aan de zorgaanbieder. Er zijn een aantal gemeenten die al actief gebruik maken van de tool; 

bijvoorbeeld voor lokale analyses (waar komen gebruikers vandaan), maar ook voor het opstellen van 

begrotingen en jaarrekeningen. 

 

Er zijn echter ook een aantal gemeenten die door tijdgebrek dan wel gebrek aan kennis nog geen goed beeld 

hebben van de mogelijkheden van de tool. Een van de gemeenten benoemt dat ze van Publiek Vervoer 

ondersteuning missen om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends. Ook horen ze graag wat er anders zou 

kunnen. Daarnaast benoemen meerdere gemeenten, maar ook het OV-bureau, dat er nog meer uit de tool te 

halen valt dan op dit moment wordt gedaan. Voor gemeenten is het bijvoorbeeld relevant om het 

leerlingenvervoer toe te voegen, maar voor vervoerders, buurtbussen, en OV-bureau zijn weer hele andere zaken 

interessant.  

3.4.3 Belangrijkste doorontwikkeling voor de toekomst 

Integratie van het vervoersnetwerk 

Een brede doelstelling is het toewerken naar een integraal vervoerssysteem. Een netwerk voor alle 

vervoersstromen (treinen, bussen, Wmo-taxi’s, leerlingenvervoer, etc.). Deze doorontwikkeling heeft ook 

betrekking op het combineren van het vraaggestuurd vervoer met ketenpartners. Hoe sluiten verschillende 

vormen van vervoer en vervoersmiddelen op elkaar aan? Denk hierbij aan een integratie van Wmo-vervoer, 

leerlingenvervoer, en vervoer dat wordt bekostigd vanuit landelijke wet- en regelgeving, zoals de Wet Langdurige 

Zorg. Kunnen mensen hun reis uitstippelen met verschillende vervoersmiddelen? Kunnen ze het ook? Snappen 

ze het? Is het haalbaar, gebruiksvriendelijk en betaalbaar? Aldus een aantal betrokken wethouders, 

vertegenwoordigers van buurtbussen, en het OV-bureau is dát waar Publiek Vervoer zich voor in zou moeten 

zetten. Publiek Vervoer is de beoogde kartrekker, en zal moeten laten zien dat er ook op dit vlak vooruitgang 

wordt geboekt. Aldus een aantal van de betrokkenen is het daarbij essentieel dat vervoerskundige kennis binnen 

Publiek Vervoer vergroot wordt of sterker wordt gezocht in andere betrokken partijen zoals het OV-bureau. Het 

OV-bureau zelf ziet ook in de toekomst een hechtere samenwerking voor zich om tot deze belangrijke 

doortonwikkelingen te kunnen komen. 
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 Samenwerking in de praktijk 
Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de organisatie wordt naast behaalde voordelen en uitgevoerde 

diensten ook de samenwerking tussen betrokken partijen geëvalueerd. Onderliggende deelvraag hierbij is: 

 

Hoe wordt de samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders ervaren? 

 

Om tot een beantwoording van de deelvraag te komen is aan betrokken partijen gevraagd hoe men de 

samenwerking heeft ervaren, of dit bijvoorbeeld ook anders is ten opzichte van de situatie vóór Publiek Vervoer, 

wat hierin goed gaat en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Ook het OV-bureau en buurtbussen zijn 

meegenomen in deze evaluatie. 

 Algemene ervaringen en waardering 
Het overgrote deel van de gemeenten en vervoerders ervaart de samenwerking met Publiek Vervoer als (zeer) 

goed en ziet Publiek Vervoer als een nuttige link tussen gemeenten en vervoerders, maar ook tussen vervoerders 

onderling of tussen buurtbussen en OV-bureau. Publiek Vervoer heeft een breed netwerk en kan gemakkelijk 

brede knelpunten bespreken. Als er een geschil is, dan regelt Publiek Vervoer dat het geregeld wordt. Iedereen 

wordt gehoord en daarna komt Publiek Vervoer met een voorstel, waar doorgaans alle partijen zich wel in 

kunnen vinden. Over de persoonlijke en laagdrempelige contacten, en goede en snelle bereikbaarheid wordt 

door alle betrokkenen positief gesproken. Ook alle betrokken partijen geven aan dat in deze tijden van crisis in 

relatief korte tijd de samenwerking alleen maar geïntensiveerd en verbeterd.  

4.1.1 Een vergelijking met de situatie vóór Publiek Vervoer 

Een ruime meerderheid van de gemeenten (61%) ervaart de huidige manier van samenwerken als een 

verbetering ten opzichte van de situatie vóór Publiek Vervoer. 22% ervaart de huidige samenwerking als 

negatiever en 17% is neutraal. Met ingang van Publiek Vervoer is in het ene perceel de samenwerking tussen 

gemeenten geïntensiveerd, waar het in een ander perceel deze gelijk is gebleven (omdat er al een vaste 

samenwerkingsstructuur bestond bijvoorbeeld). Datzelfde geldt voor de samenwerking tussen gemeenten en 

vervoerders. Vaak bestond er al een overlegstructuur tussen beiden, en deze is er nog steeds. De geïntensiveerde 

samenwerking tussen partijen wordt doorgaans als positief ervaren (‘een aanwinst’), ondanks dat de reden van 

intensivering niet altijd prettig is. Wel is een intensievere samenwerking snel gekoppeld aan een intensivering 

van overleggen en daarmee een lastenverhoging voor betrokken ambtenaren. In één perceel wordt ook 

gesproken over een minder nauwe samenwerking door de rol van Publiek Vervoer. Een van de suggesties die 

wordt gedaan is het verbeteren van de contacten over percelen heen. Het is belangrijk om te weten wat er speelt, 

zodat je beter van elkaar kunt leren: ervaringen die in het ene perceel voorkomen, kunnen ook voorkomen in 

het andere. Deze terugkoppeling hoeft niet in vergaderingen of bijeenkomsten, maar kan af met een schriftelijk 

bericht. 

 Taakverdeling 
De doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden zijn, zoals eerder beschreven, vastgelegd in de 

Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningsovereenkomst. Desondanks geeft 25% van de deelnemende 

gemeenten aan dat er geen gezamenlijk beeld bestaat over wat de partijen in dit samenwerkingsverband willen 

bereiken. Ongeveer de helft van de gemeenten (44%) is het eens met de stelling dat taakbeschrijvingen en 

verantwoordelijkheden helder zijn beschreven.  
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4.2.1 Gemeenschappelijke Regeling 

Of een Gemeenschappelijke Regeling een geschikte organisatiestructuur is, daar zijn de meningen bij betrokken 

partijen over verdeeld. Gemeenten zijn voor de helft positief gestemd. De positief gestemde geven aan dat de 

kwetsbare groepen de gemeenteraden aan het hart gaan, en dat het daarom noodzakelijk is om daar zelf 

beslissingsbevoegdheid in te houden.  

 

Bij het andere gedeelte van de gemeenten, bij de meeste vervoerders, het OV-bureau en bij Publiek Vervoer zelf 

wordt aangegeven dat deze manier van organiseren de samenwerking bemoeilijkt. Publiek Vervoer heeft geen 

enkel mandaat waardoor elk onderwerp teruggelegd moet worden bij gemeenten. Rechtstreekse afspraken 

tussen vervoerders en Publiek Vervoer zijn niet mogelijk, het zijn altijd contracten tussen gemeenten en 

vervoerders. Publiek Vervoer kan wel een voorstel schrijven en een advies geven, maar uiteindelijk nemen 

gemeenten het besluit. Een van de geïnterviewden beschreef de situatie van Publiek Vervoer als “een koning 

zonder land”.  

 

Een andere opmerking die meermaals wordt gemaakt over deze manier samenwerken, i.e. een ‘light’ versie van 

een Gemeenschappelijke Regeling, is dat er een kleine bezetting is in een complexe bestuurlijke omgeving, wat 

de organisatie kwetsbaar maakt. Niet alle taken zijn vastgelegd, maar zijn belegd bij personen die deze taken op 

zich hebben genomen. Het is daarmee niet gebonden aan een functie, maar aan een persoon en dat maakt de 

organisatie en samenwerking ‘broos’ en ‘kwetsbaar’ wanneer iemand vertrekt of wegvalt. 

 

Bovendien zorgt deze structuur er volgens deze partijen voor dat er veel meer overleg plaats moet vinden. 

Immers moet bij elk voorstel elk van de 24 gemeenten daar iets van vinden, voordat het een doorgang kan 

vinden. Dat betekent dat bij een verandering het terug gaat naar college, gemeenteraad of provincie. Dat zorgt 

ervoor dat er soms maanden tot zelfs anderhalf jaar kan duren voordat er een definitief besluit genomen kan 

worden. Overigens wordt er door positief gestemden erkend dat besluitvorming soms langdurig kan zijn, maar 

dat dit voor betrokken gemeenten niet direct als negatief wordt ervaren. Tegelijkertijd wordt erkend dat doordat 

een gemeenteraad haar beslissingsbevoegdheid houdt, gemeenten zich wel bewust van zijn dat het gaat om een 

samenwerkingsverband en dat gemeenten soms concessies moeten doen. Tot slot wordt opgemerkt dat als er 

eenmaal een afgestemd standpunt wordt bereikt, er wel echt iets staat. 

 Suggesties voor verbetering 
Wat volgens nagenoeg alle betrokken partijen bij zou dragen aan een betere samenwerking is meer stabiliteit 

van personele bezetting binnen Publiek Vervoer. Er wordt breed aangekaart dat de vele wisselingen, met name 

op het gebied van relatiemanagers, de samenwerking heeft bemoeilijkt. De vraag wordt gesteld of de 

samenstelling van het team wel optimaal is en ook communicatie over personele wisselingen is niet eenduidig. 

Ook op dit vlak is het tijd voor stabiliteit en voortuitgang, aldus betrokkenen. Mede omdat de achtergrond van 

werknemers bij Publiek Vervoer vaak liggen bij gemeenten en het sociaal domein, is het bij nieuw personeel 

telkens nodig opnieuw specifieke vervoerskundige kennis op te bouwen.  

 

Een doorn in het oog bij sommige gemeenten is dat het veelal dezelfde gemeenten zijn die actief betrokken zijn 

bij onderwerpen die spelen. Bij het vormen van werkgroepen of aanwezigheid bij overleggen worden steeds 

dezelfde gemeenten gezien en blijven anderen achter. Enerzijds geven de meer betrokken gemeenten aan daar 

zelf verantwoordelijk voor te zijn, maar anderzijds wringt dit ook en is de lastenverdeling daarmee niet evenredig. 
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 Besteding beschikbare middelen 
Om inzicht te krijgen in het doelmatig functioneren van het construct Publiek Vervoer is gekeken naar de kosten 

voor de invulling van het (vraaggestuurd) doelgroepenvervoer. Daarbij is de vraag of deze door de inzet van 

Publiek Vervoer zo beter beheersbaar zijn, of mogelijk zelfs zijn gedaald. De bijbehorende onderzoeksvraag is: 

 

Hoeveel middelen zijn beschikbaar en waar worden deze aan besteed (tijd, geld)?  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is middels documentonderzoek geïnventariseerd wat de beschikbare 

middelen zijn. Daarbij is globaal gekeken waaraan deze middelen (zoals tijd en geld) worden besteed en of dit 

past binnen de vastgestelde kaders of begroting. Verdere informatie is verkregen van betrokken partijen via 

vragenlijstonderzoek en interviews. 

5.1.1 Beschikbare middelen 

Structurele baten 

De baten voor Publiek Vervoer zijn in te delen in twee categorieën; structurele uitgaven en incidentele uitgaven. 

De totale begroting voor de structurele uitgaven van de Regeling varieert van € 826.400,- in 2020, tot € 908.468 

in 2023 (zie onderstaand figuur). Hierin is de bijdrage van deelnemende gemeenten opgenomen (variërend van 

€702.440 tot €772.198) en het OV-bureau (variërend van €123.960 tot €136.270). Binnen deze begroting vallen 

onder meer personeelskosten, inhuur, kosten voor complimenten- en klachtenafhandeling, ondersteuning aan 

het OV-bureau en bedrijfsvoeringskosten. Tevens is een post voor onvoorziene kosten opgenomen in de 

begroting (à €40.000). Publiek Vervoer heeft de doelstelling beschreven om met ingang van 2019 over een eigen 

vermogen van 5% van de totale begrote lasten te beschikken. Of deze doelstelling is bereikt is in deze evaluatie 

niet achterhaald.  

 

 
 

Incidentele baten 

De incidentele baten hebben veelal betrekking op de doorontwikkeling. Bij het opstellen van de begroting zijn er 

dan ook nog geen middelen toegekend voor innovatie en doorontwikkeling. Hiervoor worden gemeenten 

gevraagd een extra bijdrage te doen, maar ook kan er gebruik worden gemaakt van externe financiers. Zo heeft 

in 2018 Publiek Vervoer vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu een bedrag van €50.000 ontvangen ten 
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behoeve van de ontwikkeling van de klantendatabase. Tevens nemen provincies Groningen en Drenthe deel aan 

het Europese Interreg programma G-PATRA. Dit project richt zich op het verduurzamen van de verkeersstromen. 

Vanuit dit project is €75.000 ingezet voor de ontwikkeling van het Dashboard. Publiek Vervoer zelf neemt vanaf 

2019 deel aan het Europese Interreg project “Stronger Combined” (een project dat zich richt op het combineren 

van vervoersstromen op het platteland). Vanuit dit programma zijn er bijdragen geweest voor de start van 

Publiek Vervoer en de ontwikkeling van de BI-tool. Voor de gehele looptijd, dat wil zeggen van 2019 tot 2021, is 

er €570.000,- beschikbaar voor Publiek Vervoer (waarvan de helft zelf moet worden ingebracht door middel van 

cofinanciering vanuit niet Europese middelen of door inzet van uren). Naast Europese financiering is er in 2019 

door Publiek Vervoer een aanvraag gedaan voor (co)financiering vanuit het rijk voor de MaaS-pilot. 

 

Ervaringen gemeenten 

Een aantal van de betrokken gemeenten geeft aan dat het niet altijd duidelijk is (geweest) welke taken van 

Publiek Vervoer vallen onder de structurele taken (zoals beschreven in de Regeling en 

Dienstverleningsovereenkomst) en waar het gaat om incidentele taken. Daar hangt mee samen of het gaat om 

kosten die vallen onder de begroting, of daarbuiten. Een voorbeeld; in de Dienstverleningsovereenkomst staat 

“Het monitoren van de klanttevredenheid” als taak voor Publiek Vervoer, maar daar valt niet het uitvoeren van 

het klanttevredenheidsonderzoek onder. Uit de Tussenevaluatie blijkt dat de ene gemeente begrip toont, spreekt 

over een te krappe begroting en de noodzaak voor bijvoorbeeld een werkbudget of reservepotje. Terwijl de 

andere gemeente deze voor de gemeente onverwachte extra bijdragen zeer negatief beoordeelt en zegt niet 

bereid te zijn soortgelijke uitgaven in de toekomst nogmaals te doen. 

 

Additionele financiering In 2018 is er aan gemeenten gevraagd een additionele bijdrage te doen van in totaal 

ongeveer €500.000,-. Deze bijdrage was nodig om de opgelopen tekorten (van ongeveer €450.000) uit de jaren 

2016 en 2017 te financieren. Deze tekorten zijn ontstaan vóór de start van Publiek Vervoer (door overschrijding 

van projectprojectbudgetten destijds), maar zijn wel door Publiek Vervoer in kaart gebracht. Naast deze tekorten 

uit voorgaande jaren is een deel van de extra bijdrage nodig geweest voor onvoorziene kosten bij het opstarten 

en inrichten van de Regeling (van ongeveer €50.000).  

 

Uit de reactie van een aantal gemeenten op de vragen over onvoorziene kosten, blijkt dat sommige de oorzaak 

van deze additionele bijdrage enkel wijten aan (opstartkosten voor) Publiek Vervoer. Deze gemeenten hebben 

de additionele bijdrage niet verwacht, zagen het als een grote tegenvaller en benoemen dat het vertrouwen in 

Publiek Vervoer daardoor geschaad is. 

5.1.2 Financiële gezondheid 

Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van de Regeling, bepaalt het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV) dat een aantal financiële “kengetellen” moeten worden moeten worden opgenomen in 

begrotingen en eindafrekeningen, te weten de netto schuldquote, het solvabiliteitsratio en de structurele 

exploitatieruimte. Voor al deze kengevallen valt Publiek Vervoer volgens de meerjarenbegroting (ruim) binnen 

de kaders die zijn gesteld door het BBV. 

5.1.3 Verwachtingen voor komend jaar 

In 2019 zijn de bijdragen passend geweest binnen de begroting en zijn er geen additionele (incidentele) kosten 

doorberekend. Of budgetbeheersing in 2020 en opvolgende jaren anders zal zijn, dat zal uiteraard nog moeten 

blijken. Aldus Publiek Vervoer zullen er echter ongetwijfeld extra kosten verbonden zijn aan de gevolgen van de 

Corona-crisis, het beheer van de BI-tool en een mogelijk nieuwe aanbesteding (mochten gemeenten dat willen). 

 

Er zijn diverse gemeenten die uitspreken dat financiële krapte bij gemeenten mogelijk ook in de toekomst 

gevolgen heeft voor Publiek Vervoer. Binnen gemeenten wordt gezocht naar manieren om te bezuinigen en dat 

maakt dat er ook kritischer gekeken zal worden naar wettelijke en niet-wettelijke taken van een gemeente, en 
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dat er bijvoorbeeld geprobeerd zal worden om te snijden in de capaciteit die kan worden vrijgemaakt voor 

Publiek Vervoer. Tot slot benoemen ook gemeenten dat de gevolgen van de Corona-crisis op de uitvoering (“1,5m 

samenleving”), de financiering of organisatie van het doelgroepenvervoer een effect zal hebben. 

 

Verbeteren van de doelmatigheid 

Publiek Vervoer geeft aan dat er uit de Regeling veel meer te halen valt. De tijdsinvestering die berekend is voor 

relatiemanagement en het klachtenloket blijkt realistisch, voor de kennis en adviesfunctie van Publiek Vervoer 

(i.e. doorontwikkeling), is de tijdsinvestering echter te laag ingeschat. Publiek Vervoer geeft aan dat als er bij 

gemeenten extra budget of capaciteit wordt vrijgemaakt voor het verder door ontwikkelen van het 

vervoersnetwerk, dat dit uiteindelijk ook zal leiden tot verdere kostenbesparingen.  
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Bijlage: Kwantitatieve resultaten 
 

 
 

 
Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet’: v1 (n=8). 
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gesteld in de dienstverleningsovereenkomst? (n=10)

Ja Nee
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Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet / Niet van toepassing’: v3 (n=3), v4 (n=6), v5 (n=3), v6 (n=4), v7 (n=1), v8 (n=1), 

v9 (n=4).  

 

 
Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet’: v12 (n=6). 

 

 
Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v13 (n=1). 
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Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet / Niet van toepassing’: v14 (n=2), v15 (n=2), v16 (n=3), v17 (n=2), v18 (n=3). 

 

 
Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet / Niet van toepassing’: v19 (n=2), v20 (n=0), v21 (n=3), v22 (n=0), v23 (n=1), 

v24 (n=2), v25 (n=4), v26 (n=2).  
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Antwoordoptie ‘Niet van toepassing’: v21 (n=1). 
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Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet / Niet van toepassing’: v23 (n=0), v24 (n=2), v25 (n=0), v26 (n=6), v27 (n=1), 

v28 (n=2), v29 (n=1). 

 

 

 
Antwoordoptie ‘Dat weet ik niet / Geen mening’: v30 (n=3) 
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Uw contactpersonen  

Claire Kos – c.kos@zorgfocuz.nl 

Chiel Westra – c.westra@zorgfocuz.nl 

Theo van der Zee – t.vanderzee@zorgfocuz.nl  

Hoofdkantoor Groningen 

Sylviuslaan 5 

9728 NS Groningen 

 

Postbus 473 

9700 AL Groningen 

 

Kantoor Utrecht 

Graadt van Roggenweg 328-334 

3531 AH Utrecht 

 

T. 050 – 82 00 461 

contact@zorgfocuz.nl 

www.zorgfocuz.nl 
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