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Oplegnotitie Politieke Woensdag Ontwerpbegroting 2023 OV-bureau Groningen Drenthe 

 

Inleiding 

Op 31 mei jl. heeft het OV-bureau Groningen uw raad en de staten van de provincies Groningen 

en Drenthe geïnformeerd over het verwacht tekort in de begroting 2023 van het OV-bureau 

Groningen Drenthe. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het besluit van het Rijk om vanaf 

2023 geen Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) beschikbaar te stellen, 

ondanks dat ten gevolge van corona de reizigers nog niet terug zijn in het OV. Daarnaast zijn 

onder andere de stijgende brandstofprijzen van invloed op de begroting 2023.  

 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 mei heeft het OV-bureau vijf ‘knoppen’ gepresenteerd 

waaraan gedraaid kan worden om het verwachte tekort op te vangen. Deze vijf knoppen zijn (in 

willekeurige volgorde): 

 

1. Verhogen bustarieven 

2. Snijden in de dienstregeling 

3. Extra bijdrage vanuit de deelnemende partijen 

4. Routekaart Zero Emissie 

5. Investeringen in betrouwbaarheid en doorstroming van het OV 

 

Wat deze knoppen precies inhouden, is te lezen in het bijgevoegde memo 

‘Informatiebijeenkomst over Ontwerpbegroting 2023 OV-bureau’. Voorliggend memo gaat 

dieper in op wat het draaien aan de knoppen voor de gemeente Groningen betekent. Op deze 

manier geven we uw raad de gelegenheid om het college richting te geven in de te maken 

keuzes. De staten van de provincies Groningen en Drenthe hebben soortgelijke sessies gehad. 

Uw reactie wordt meegenomen in de behandeling van de ontwerpbegroting 2023 in het 

Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe op 24 juni.  

 

Tekort 

Het tekort voor 2023 bedraagt €8,4 miljoen en tot en met 2026 gaat het om een tekort van in 

totaal €32,7 miljoen. Na inzet van de reserves van het OV-bureau Groningen Drenthe betekent 

dit een tekort van €4,5 miljoen in 2023 en €21,4 miljoen tot en met 2026. 

 

Knoppen 

Hieronder wordt toegelicht wat de knoppen voor de gemeente Groningen betekenen. 

 

Knop 1: verhogen bustarieven 

Landelijk gezien bevindt het bustarief voor de vervoerregio Groningen Drenthe zich momenteel 

in de middenmoot. Het bustarief in onze vervoerregio bestaat uit een basistarief van €1,01 en 

een kilometertarief van €0,175. Een extra tariefsverhoging van 5% levert het OV-bureau 

Groningen Drenthe circa €1,3 miljoen per jaar op; een extra tariefsverhoging van 10% levert circa 

€2,6 miljoen per jaar op.  

 

Ter illustratie: een rit van ongeveer 3 kilometer van Vinkhuizen naar het Hoofdstation kost de 

reiziger in de huidige situatie €1,54, bij een verhoging van 5% €1,61 en bij een verhoging van 

10% €1,69. De ervaring leert dat tot 10% procent tariefsverhoging niet leidt tot minder reizigers. 

Wordt het percentage hoger, dan kiezen reizigers mogelijk voor een alternatieve manier van 

reizen. 

 

Knop 2: snijden in de dienstregeling 
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Bij het pakket aan maatregelen wordt onderscheid gemaakt in aanpassingen die minder, meer 

en zeer ingrijpend voor de reiziger. Hieronder is een lijst te zien met de potentiële wijzigingen 

voor de gemeente Groningen: 

Lijn Maatregel 

Q-link 

Q-link 1 ma-vrij overdag uitbreiden naar 4x/uur (opvangen opheffen 

Q-link 2), mogelijk door naar Zuidhorn i.p.v. Q-link 2 i.v.m. 

aansluitingen 

 

Q-link 2 terug naar 2x/uur, vervallen na 19.00 uur 

Q-link 3 en 4 tienminutendienst iets eerder afbouwen in de avond 

Q-link 3 en 4 tussen mei- en zomervakantie 4x/uur i.p.v. 6x/uur in de spits 

Q-link 5 in de daluren 2x/uur tussen Haren en Annen 

Q-link 6 ritten Ten Boer – Hoofdstation in dal vervallen 

Q-link 6  halteren bij halte Julianaplein (tot 23 dec) 

Q-link 15 verder flexibliseren 

Stadsbussen 

Lijn 7 P+R Hoogkerk – 

Hoofdstation 

vervallen op zaterdag, routedeel Martini Ziekenhuis – P+R 

Hoogkerk mogelijk anders opvangen 

Lijnen 8 P+R Hoogkerk – 

Hoofdstation en 19 

Europapark – Paddepoel 

na 20.00 uur terug naar 1x/uur 

 

Lijn 16 P+R Kardinge – 

Europapark 

vervallen 

Verleggen busroute 

Q-link 5  busroute uit Middelbert en Engelbert, via Hoofdweg. Voor 

investering, zie knop 5. 

 

Knop 3: extra bijdrage vanuit de deelnemende partijen 

Volgens de gemeenschappelijke regeling is gemeente Groningen 21% risicodragend bij 

eventuele tekorten, tegenover 44% voor de provincie Groningen en 35% voor de provincie 

Drenthe. Deze verdeelsleutel is, bij de invoering van de gemeenschappelijke regeling in 2005, op 

basis van het totale stad- en streekvervoerbudget (omzet) vastgesteld. 

 

Indien het volledige tekort van €4,4 voor 2023 wordt gedekt door deze knop, betekent dit een 

bijdrage van ruim €0,9 miljoen voor de gemeente Groningen. We houden voor de jaren 2023 en 

verder rekening met een structureel risico van 0,3 miljoen euro in ons weerstandsvermogen. Als 

we daadwerkelijk moeten bijdragen, is er geen sprake meer van een risico. Er dient dan via de 

begroting budget gereserveerd te worden. Dekking uit de Algemene Reserve leidt bij een 

bijdrage die hoger is dan het risico waar we rekening mee houden, tot een verslechtering van 

de gemeentelijke ratio van het weerstandsvermogen. 

 

Knop 4: Routekaart Zero Emissie 

Een versnelde verduurzaming van het wagenpark leidt op de langere termijn de kans om de 

exploitatiekosten te verlagen. Voor 2023 en 2024 kan deze knop geen dekking van het tekort 

bieden. 

 

Knop 5: investeringen die betrouwbaarheid en doorstroming van het OV bevorderen 

Investeringen in infrastructuur kunnen de doorstroming en de betrouwbaarheid van het OV 

verhogen. Hierbij valt te denken aan de insnijding bij het Emmaviaduct, waar de gemeente 

financieel aan bijdraagt. Investeringen in infrastructuur leiden echter niet al in 2023 tot een 

positief effect op de exploitatie van het OV. In de gemeente Groningen zien we de volgende 

mogelijkheden om aan doorstroming en betrouwbaarheid te winnen: 
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• Onderzoeken of de snelheid kan worden verhoogd van 50 km/uur naar 70 km/uur op 

trajecten waar de bus ‘vrij baan’ heeft, zoals de Peizerbaan ter hoogte van het Stadspark. 

• Nagaan van de optie tot het strekken van lijn 5 van Middelbert en Engelbert richting de 

Hoofdweg. Het strekken van deze buslijn is conform de vastgestelde Mobiliteitsvisie 

‘Groningen Goed op weg’ en onderdeel van de toekomstige dragende OV-structuur. Het 

verleggen van deze busroute op korte termijn is echter een complexe opgave. Er zullen 

nieuwe, al dan niet tijdelijke, haltes moeten worden aangelegd inclusief bijbehorende 

fiets- en wandelpaden. Daarnaast zijn er maatregelen nodig t.a.v. de verkeersveiligheid, 

is communicatie met de inwoners van belang en wordt de buurtbus als alternatief 

onderzocht. Tot slot is de ruimtelijke inpasbaarheid van haltes aan de Hoofdweg een 

complexe opgave vanwege de beperkte ruimte. 

 

Kortom, het onderzoeken van deze maatregelenkost kost tijd en is niet op korte termijn 

duidelijk. 

 

Bespreekpunten 

Ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegroting 2023 en de hoofdlijnen voor de 

dienstregeling 2023 in de DB-vergadering van het OV Bureau op 24 juni, is de mening van uw 

raad over de inzet van de knoppen van belang.  

 

Hierbij is uw mening en advies over de inzet van de knoppen 1 t/m 3 voor de begroting 2023 

meest relevant. Knop 4 en 5 kunnen een verbetering van het financieel perspectief op de langere 

termijn betekenen. 

 

Proces 

Na 24 juni ontvangt u de door het DB vastgestelde concept-begroting. Mocht uw raad daar nog 

iets over willen meegeven, dan zou dat kunnen in de raadsvergadering van 29 juni of 6 juli. Op 

7 juli stelt het AB de definitieve begroting vast. De concept-dienstregeling wordt door het DB 

vastgesteld op 24 juni en dan vrijgegeven voor inspraak. De raad zal op 7 september (i.c.m. de 

na te zenden inspraakreacties) wensen en bedenkingen kunnen meegeven. Op 9 september 

wordt de dienstregeling dan door het DB vastgesteld. 


