
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 maart 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
OV-bureau Op weg naar een regionaal transitieplan openbaar vervoer 2022 (zienswijze) 

(collegebrief 3 maart 2021)

OV-bureau-Op-weg-naar-een-regionaal-transitieplan-openbaar-vervoer-2022-zienswijze

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Menno Oedekerk, beleidsmedewerker, 050 367 8446, menno.oedekerk@groningen.nl 

Sanne Ros, bestuursadviseur, 050 367 7086, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het OV-bureau legt een regionaal transitieplan voor waarin de gevolgen van de coronamaatregelen 

zijn uitgewerkt in mogelijke maatregelen (knoppen). De raad krijgt gelegenheid tot het kenbaar 

maken van een zienswijze hierbij. In een digitale sessie voor betrokken raads- en statenleden op 18 

maart a.s. wordt e.e.a. toegelicht en kan men al zaken meegeven ter overweging. Meer officieel kan 

dat vervolgens desgewenst in de meningsvormende sessie op 24 maart. 

In de brief wordt allereerst beschreven welke ontwikkelingen er geweest zijn sinds het begin van de 

coronacrisis, zowel qua vervoer en reizigers als qua financiën. Vervolgens worden de uitdagingen 

voor 2021 voorgelegd. Op basis van de inschattingen wordt een verlies van 1,1 mln over de eerste 

helft van 2021 verwacht. De staatssecretaris heeft alleen toegezegd dat de 

beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar blijft voor het 2e en 3e kwartaal. Mocht er voor het 4e 

kwartaal geen vergoeding meer beschikbaar komen, dan zullen er maatregelen genomen moeten 

worden t.a.v. de dienstregeling.

Wat betreft 2022 geldt dat naar verwachting de vervoeraantallen en opbrengsten pas in 2025 weer 

op het niveau van 2019 zullen liggen, terwijl er na 2021 waarschijnlijk geen vergoeding meer komt. 

De brief legt een aantal knoppen voor waar aan gedraaid kan worden

- Dienstregelingknop: voorzieningenniveau aanpassen

- Tariefknop: tarief voor reizigers verhogen (wil OV-bureau niet aan draaien)

- Regionaal geld: regionale middelen bijpassen

Binnen de ‘dienstregelingknop’ zijn diverse subknoppen, waarbij alleen het aanpassen van de 

frequentie op de basislijnen naar minder dan 2 keer per uur wat het OV-bureau betreft niet 

bespreekbaar is.

Vermeld op LTA?
O nee

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/OV-bureau-Op-weg-naar-een-regionaal-transitieplan-openbaar-vervoer-2022-zienswijze
mailto:sanne.ros@groningen.nl
mailto:menno.oedekerk@groningen.nl


Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: DB OV-bureau zou zienswijze graag op 25/3 binnen hebben.

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (naar het lijkt geen politiek gevoelige kwesties)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot kort statement of 

korte vraag. Als er zich geen breed gedragen wensen of bedenkingen aftekenen, kan het daarbij 

blijven, anders nog gelegenheid tot motie vreemd in de raad van 30/3. 
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