
Geachte raadsleden,

Hierbij stuur ik u de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023 van het
OV-bureau Groningen Drenthe toe.  Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe
heeft deze stukken op 24 juni ter vaststelling doorgestuurd naar het Algemeen Bestuur van het OV-
bureau Groningen Drenthe. Het Algemeen Bestuur zal hierover op 7 juli een besluit nemen.

Normaal  gesproken  ontvangt  uw  raad  de  ontwerpbegroting  met  een  brief.  Dit  jaar  zijn  we
genoodzaakt om de stukken via een mededeling per dagmail met u te delen. Dit heeft te maken met
de financiële onduidelijkheden die tot op heden spelen, onder andere de bijdrage vanuit het Rijk. 

De  afgelopen  periode  hebben  wij  u  op  verschillende  momenten  geïnformeerd  over  de
ontwerpbegroting  2023,  het  verwachte  meerjarentekort  en  de  eventuele  gevolgen  voor  de
dienstregeling:

 Op 12  april  hebben we de  kaderbrief  2023  en  de  jaarstukken  2021  van  het  OV-bureau
Groningen Drenthe toegestuurd (kenmerk 157177-2022);

 Op 26 april  hebben we u geïnformeerd over de ontstane situatie naar aanleiding van het
besluit van het Rijk om de financiële steun voor het openbaar vervoer na 31 december 2022
stop te zetten;

 Op 31 mei heeft een informerende sessie plaatsgevonden voor raad en staten, waarin het
OV-bureau een toelichting heeft gegeven op de financiële situatie;

 Op 8 juni heeft uw raad tijdens een meningsvormende sessie gesproken over de ‘knoppen’
waaraan gedraaid kan worden om het verwachte meerjarentekort op te vangen. 

Uw raad en de staten van de provincies Groningen en Drenthe hebben de mogelijkheid om vóór
vaststelling  van  de  begroting  2023  op  7  juli  door  het  Algemeen  Bestuur  van  het  OV-bureau
Groningen Drenthe wensen en bedenkingen mee te geven. 

Naast de ontwerpbegroting 2023 stuur ik u hierbij ook de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2023
toe. Deze is inmiddels ook beschikbaar via de website van het OV-bureau Groningen Drenthe. Alle
inwoners en buurt- en wijkverenigingen hebben de mogelijkheid om hierop een reactie te geven. Dit
kan zowel bij de gemeente Groningen (tot 29 juli) als bij het OV-bureau Groningen Drenthe (tot 24
augustus).  De gemeente Groningen benadert  hiervoor actief  alle  buurt-  en wijkverenigingen.  De
ingekomen  reacties  bij  de  gemeente  Groningen  worden,  inclusief  voorgenomen  beantwoording,
behandeld in de meningsvormende sessie die waarschijnlijk op 7 september zal worden belegd. Op 9
september vindt de behandeling van de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2023 plaats in  het
Algemeen Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe. Op 11 december 2022 gaat de nieuwe
dienstregeling 2023 in.

Met vriendelijke groet, 

Philip Broeksma, wethouder


