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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
OV bureau Groningen Drenthe kaderbrief 2023 en jaarstukken 2021 (wensen & bedenkingen) 
(collegebrief 13 april 2022)
OV-bureau-Groningen-Drenthe-kaderbrief-2023-en-jaarstukken-2021-wensen-bedenkingen 

+

Informatiebijeenkomst over Ontwerpbegroting 2023 OV-bureau (memo + presentatie 31 mei 2022)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Koen Olde monnikhof (beleidsmedewerker), koen.olde.monnikhof@groningen.nl, 06-29638661
Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
In de kaderbrief (die al dateert van maart/april) wordt de raad geïnformeerd over het dreigende 
tekort dat ontstaat in de begroting 2023 van het OV-bureau Groningen-Drenthe nu het Rijk heeft 
aangegeven voor 2023 geen beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) beschikbaar te stellen. Inmiddels 
zijn er recentere gegevens: het geraamde tekort bedraagt nu € 8,4 miljoen voor 2023, optellend tot €
32,7 mln meerjarig. Dit tekort heeft alles te maken met het aangekondigde wegvallen van de 
coronasubsidie vanuit het rijk (de ‘beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer’ (BVOV),  terwijl de
gehanteerde prognoses laten zien dat op z’n vroegst in 2025 het oude niveau qua reizigers (en 
inkomsten) weer wordt bereikt. Daarnaast wordt de uitdaging versterkt door de oorlog in Oekraïne 
(stijgende brandstofprijzen) en een nog steeds hoog ziekteverzuim onder buschauffeurs (na-ijl 
corona). Aan raad en staten worden 5 knoppen voorgelegd waaraan nu gedraaid kan worden: 

1. Verhogen tarieven
2. Aanpassen dienstregeling
3. Extra deelnemersbijdrage
4. Verdergaande transitie naar Zero Emissie busvervoer (mogelijk effect op langere termijn)
5. Investeringen die betrouwbaarheid en snelheid bevorderen (idem)
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Raad en staten krijgen in aanloop naar de vaststelling van de concept-begroting door het dagelijks 
bestuur van het OV-bureau op 24 juni a.s. gelegenheid hun gedachten en gevoelens naar aanleiding 
van de situatie en de geschetste mogelijkheden in te brengen. Dit in tegenstelling tot de normale 
procedure, nl. dat de concept-dienstregeling ná vaststelling voor wensen en bedenkingen aan raad 
en staten wordt voorgelegd (dat is nu niet meer mogelijk). Wel ontvangen raad en staten na 24 juni 
de door het DB vastgestelde concept-begroting. Mocht de raad daar dan nog commentaar op willen 
leveren, 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 30 juni a.s. en dan vrijgegeven voor 
inspraak. Raden en staten kunnen deze begin september (i.c.m. de na te zenden inspraakreacties) 
bespreken voor wensen en bedenkingen (voor de raad zal dat dan zijn op 7/9). Op 9 september 
wordt de dienstregeling dan door het DB vastgesteld.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 
bedraagt ongeveer 3 à 4 minuten, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de 
aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Openbaar vervoer altijd politiek gevoelig, huidige situatie is dat zeker, nadrukkelijke wens vanuit 
college om hier met de raad over van gedachten te wisselen.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Openbaar-Vervoer 

Nadere informatie
https://ovbureau.nl/ 
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