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WOENSDAG 8 JUNI 2022 16.30 UUR – POLITIEKE WOENSDAG -  

Aanwezigen: 
Voorzitter: S. Bosch (Student en Stad) 
Namens de raad: B. Leemhuis (GroenLinks), R. van Niejenhuis (PvdA), A. Poelstra (D66), W. 
Pechler (PvdD), Y. Menger (Stadspartij 100% voor Groningen), H. de Waard (SP), R. Heiner 
(VVD), D. Swets (S&S), P. Rebergen, (Christen Unie), E. Armut (CDA), E. Bernabela (Partij voor 
het Noorden), D. Ram (PVV) 
Namens het college: P. Broeksema (wethouder) 
Namens de griffie: J. Adema 

Ontwerp begroting 2023 OV-bureau Groningen Drenthe  
 

00:13:06 

Voorzitter: Goedenavond allemaal en welkom bij deze meningsvormende sessie. Het gaat 

over een heel aantal documenten, genaamd het OV-bureau Groningen Drenthe Kaderbrief 

2023 en jaarstukken 2021 en daarvan de wensen en bedenkingen en de 

informatiebijeenkomst over de ontwerpbegroting 2023, OV-bureau van 31 mei 2022. 

Daarnaast heeft u al op 7 juni nog een aanvullende memo ontvangen. Het doel van deze 

meningsvormende sessie is uiteraard de meningen van de fracties uitspreken, maar daarbij 

ook vragen stellen aan elkaar en gezamenlijk input geven aan de wethouder om meer 

duidelijkheid te scheppen en de input van de raad mee te nemen in de vervolgstappen. Mijn 

rol als voorzitter is uiteraard om het ordentelijk te laten verlopen, maar ook ruimte te geven 

voor discussie. Dus mocht u interrupties hebben, steekt uw hand op en dan geef ik daar alle 

ruimte voor. U krijgt dan het woord van mij en dan hoop ik dat er korte interrupties zullen 

zijn, zodat we er snel door kunnen en naar het antwoord kunnen luisteren. Dat is uiteraard 

het doel van een interruptie. Een woordvoering heeft ongeveer vier minuten. Daarvoor 

tellen interrupties niet mee. Ik hoop dat we zo een hele mooie meningsvormende sessie 

kunnen krijgen en dat we dan op tijd klaar kunnen zijn. Dat is om kwart voor tien. We 

hebben anderhalf uur in totaal. En een goede input mee kunnen geven aan de wethouder. 

Dan wil ik om te beginnen het woord geven aan de wethouder om het af te trappen. 

00:14:57 
Wethouder: Dank u wel voorzitter. Wat u net aangaf, vorige week heeft het OV-bureau een 

informerende sessie gehouden over het verwachte tekort voor de begroting van volgend 

jaar. De directie is hier aanwezig, het aantal medewerkers van het OV-bureau en een onze 

beleidsmedewerker. Gisteren hebben we u nog een extra notitie gestuurd. Het verhaal is dat 

er drie knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid voor de korte termijn en twee knoppen 

voor een langere termijn. Ik loop de eerste drie even kort bij u langs. Ik zal dan ook iets 

zeggen over het proces. Knop één gaat over het verhogen van de bustarieven. We voor u 

inzichtelijk gemaakt wat de verhoging voor consequenties kan hebben. Dit gaat om een 

voorbeeld. Als de reisafstand groter is, dan wordt het tarief natuurlijk ook hoger. Knop twee 

gaat over het snijden in de dienstregeling. De dienstregeling voor het goede begrip wordt 

later vastgesteld. Dan komen we nog bij u en u ontvangt de informatie als illustratie welke 

gevolgen het inzetten van de knop zou kunnen hebben. Die dienstregeling zelf gaat deze 

zomer het inspraaktraject in waarop u nog uw wensen en bedenkingen kunt meegeven. U 



2 
 

kent het proces. Dus het zijn voorbeelden, maar om de discussie niet gratuit te laten zijn, dat 

je toch een beeld hebben wat een ingreep in dienstregeling zou kunnen betekenen voor met 

name dan de gemeente Groningen of reizigers van en naar de gemeente Groningen naartoe. 

Knop drie gaat over de extra bijdrage. In de gemeenschappelijke regeling is een percentage 

van 21 procent opgenomen voor de gemeente Groningen. Dit stamt nog uit de historische 

verhoudingen van de rijksmiddelen van het openbaar vervoer toen Groningen nog een stad 

OV-bedrijf had, dus dat is het percentage wat in de GR is opgenomen. Bij een eventuele 

extra bijdrage gaan we uit van maximaal dit percentage. Knoppen vier en vijf gaan over de 

routekaart zero-emissie en vijf knoppen investeringen in de betrouwbaarheid en 

doorstroming. Die maatregelen zullen voor volgend jaar nog geen effect kunnen sorteren. 

Pas in latere jaren. Wat wij graag willen is uw mening over de knoppen. Dus niet de stand 

van de knoppen, maar dat is iets wat in een totaalafweging moet plaatsvinden op basis van 

de laatste cijfers. Dat gebeurt in het algemeen bestuur van het OV-bureau. We horen graag 

uw mening en geef richting aan uw wethouder, uw lid van het DB van het OV-bureau, dat 

ben ik, hoe die discussie daar gevoerd moet worden. Op 24 juni ontvangt u dan vervolgens 

de conceptbegroting en daarover kunt u eventueel tijdens de raadsvergadering van 29 juni 

of 6 juli nog iets meegeven en op 7 juli wordt dan de begroting, het algemeen bestuur, 

vastgesteld en de concept dienstregeling wordt op 24 juni door het dagelijks bestuur 

vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Op 7 september kunt u als raad wensen en 

bedenkingen meegeven wanneer de dienstregeling op 9 september wordt vastgesteld. Tot 

zover, voorzitter, als inleiding. 

00:18:00 
Voorzitter: Wie kan ik dan als eerst het woord geven? De heer Pechler van de Partij voor de 

Dieren. 

00:18:08 
De heer Pechler: Dank, voorzitter. Wederom staan we als gemeenteraad, of beter gezegd als 

provincies Drenthe en Groningen als geheel, voor moeilijke keuzes, omdat het Rijk de 

geldkraan dichtdraait. Waar de hoge brandstofprijzen van het moment juist een uitgelezen 

kans zijn om extra te investeren in het openbaar vervoer, om mensen te verleiden om de 

auto te laten staan, zoals in Duitsland gebeurt, moet het OV in Nederland bezuinigen. De 

aangeleverde stukken zijn helder over de vijf knoppen die we hebben om aan te draaien. De 

laatste twee leveren nu geen geld op, maar investeringen in zero-emissie voertuigen naar 

voren halen levert wel klimaatwinst op en bovendien een kostenbesparing op de 

middellange termijn. Dus dat lijkt ons sowieso een goed idee. De infrastructurele 

aanpassingen zijn ook niet zomaar gerealiseerd, maar als deze leiden tot sneller en 

betrouwbaar OV zullen deze investeringen zich zelf ook terug renderen. Dan rest natuurlijk 

nog de vraag: wat te doen met het huidige tekort. Het prijskaartje van een busrit verhogen 

wordt als eerste genoemd, maar hier zijn we als Partij voor de Dieren erg terughoudend. De 

kosten voor levensonderhoud, boodschappen en energie, het rijst allemaal de pan uit 

momenteel. Het OV ook nog duurder maken, terwijl we het juist aantrekkelijker zouden 

moeten maken voor mensen om met de bus te gaan, is daarom een knop waar wij liever niet 

aan draaien. Het tweede voorstel is lijnen schrappen. Wat in het kader van aantrekkelijk 

openbaar vervoer ons inziens ook niet de juiste weg is. Alleen een frequent, fijnmazig en 

dekkend netwerk vormt een goed alternatief voor de auto. Als we nu lijnen schrappen, 
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raken we bovendien chauffeurs kwijt die we niet zomaar terugkrijgen als de situatie in 2025 

hopelijk is bijgetrokken. Dan zadelen we onszelf in de toekomst dus op met een groot 

probleem. Waar wel over te praten valt, is bepaalde lijnen op bepaalde tijden wat minder 

frequent te laten rijden, maar ook daar staan in de documenten meer ingrijpende 

voorbeelden tussen. Dan blijft natuurlijk de derde knop over: een incidentele extra bijdrage 

vanuit ons en de provincies, de deelnemers. Negen ton voor de gemeente is een fors bedrag, 

maar in het kader van betaalbaar en aantrekkelijk OV staan we hier in principe niet negatief 

tegenover. We zijn benieuwd hoe de wethouder hier tegenaan kijkt en hebben tot slot nog 

een vraag. Mochten we als gemeente hiervoor extra in de buidel tasten, dan kan het 

natuurlijk niet zo zijn dat wij als enige partner die keuze maken voor een aanvullende 

bijdrage. Dus heeft het college al zicht op de keuze die wat dit betreft in de staten wordt 

gemaakt, een beetje wat de tendens is en of we daar een gezamenlijke lijn in kunnen 

trekken? Dank u wel. 

00:20:23 
Voorzitter: Dan is er nog een vraag van de heer Leemhuis van GroenLinks voor 

woordvoerder. 

00:20:28 
De heer Leemhuis: Dank u wel, voorzitter. Laat ik inderdaad beginnen met waar de heer 

Pechler ook mee begon en dat is het landelijke speelveld op basis waarvan wij deze vraag 

voorgelegd krijgen als raad. De samenleving komt weer terug uit corona. We hebben 

openbaar vervoer nu misschien wel harder nodig dan ooit, ook om een verschuiving naar 

duurzaam vervoer te maken. En wat schetst onze verbazing? Twee weken geleden stemt de 

Tweede Kamer voor miljoenen voor KLM en zegt in de tussentijd: "Het OV, nee, die heeft 

geen extra hulp nodig. Zoek het maar uit." Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, zoek het 

maar uit en het komt wel goed, Want wat is het probleem? Het Rijk zegt: "Op basis van 

cijfers komt het volgend jaar allemaal goed, dus u heeft geen extra hulp meer nodig, dus u 

kunt het zelf uitzoeken." Wat wij hebben gehoord in de erg goede informatiebijeenkomst 

van het OV-bureau Groningen Drenthe vorige week is dat daar dus het geschil over zitten, 

over die cijfers. Het interessante is dus dat het Rijk zegt: "Er is niks aan de hand. Het kan 

gewoon goed gaan volgend jaar." Dan zou je dus verwachten dat het Rijk ook zegt: "Dan 

kunnen we ook een garantiestelling geven, want er is toch niks aan de hand." Dat is nu wel 

in Nederland op dit moment aan de gang. De komende maand gaan overal in Nederland OV-

bedrijven bezuinigingen doorvoeren en voorstellen, omdat het Rijk tot nu toe volhardt dat er 

niks aan de hand is. Ik heb wel het idee dat er wat beweging is, een hele goede motie van de 

PvdA. Gisteren is die niet behandeld. Ik zie daarin in de Tweede Kamer dat die is uitgesteld. 

Ik zie daarin een beetje beweging, hoop ik, bij het Rijk. Dat gezegd hebbende, het is 

natuurlijk zonneklaar waarom het nodig zou zijn dat het Rijk een garantiestelling zou moeten 

geven, en dat zou moeiteloos voor hen moeten zijn, want ze zeggen zelf dat er geen 

probleem is. Nou, klaar, opgelost, we gaan door met de dienstregeling zoals we die gewend 

zijn en iedereen is blij en we investeren in een goed openbaar vervoer. Nu ligt de vraag voor: 

stel het Rijk is zo onverstandig om dat niet te doen, dan moeten we keuzes maken. Wat mijn 

fractie betreft zijn het allemaal geen keuzes die we willen maken, maar we zien voor alle drie 

de knoppen wel een beetje ruimte en we zijn ook benieuwd of het college iets meer 

duidelijkheid kan geven naar de problemen. Wij zien wel een beetje ruimte, maar wel 
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terughoudend in het verhogen van tarieven. Dat moeten geen grote aantallen zijn, maar 

daar is misschien wel een verhaal bij. Wij zien ook wel, net als wat de heer Pechler zei, 

ruimte aan de randen van de top frequentie van lijnen, een klein beetje de frequentie 

omlaag halen. Misschien nog net die paar samenvoeging van lijnen die toch eigenlijk al 

kunnen. Dat is ook niet het grote bedrag wat we binnenhalen. Als het Rijk zijn 

verantwoordelijkheid niet neemt, is het denk ik wel van belang dat de drie overheden in 

Groningen en Drenthe besluiten dat wij verantwoordelijkheid nemen voor het op peil 

houden van het OV-systeem. Mocht dat volgend jaar nog erger worden, dan kunnen we 

natuurlijk niet nog een keer aan de knop van hogere uitgaven zitten. Mijn fractie ziet ook 

wel ruimte om te zeggen dat de drie deelnemende partijen een bijdrage moeten leveren om 

zo veel mogelijk van de dienstregeling op peil te houden. Dat is niet iets waarvan we zeggen: 

"Kom, we gaan even lekker veel geld uitgeven." Dus ik ben wel benieuwd hoe het college dat 

ziet. Tot slot is het wel zo, daar wringt een klein beetje ook dat wij in de stad met heel veel 

eigen geld ook grote investeringen doen in het OV, dat is waardoor we ook zorgen dat er, 

met name in de stad, in de gemeente Groningen, doorstroming goed gaat en waardoor het 

OV-bureau zijn tijden kan halen. We openen UMCG Noord, ik weet trouwens niet precies 

hoe dat met financiën zit. We investeren in het station ook met gemeentelijk geld. Als we op 

die manier zorgen voor efficiëntie in het OV is het ook wel goed om daar eens naar te kijken. 

Dank u wel, voorzitter. 

00:24:58 
Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan de heer Heiner van de VVD. 

00:25:05 
De heer Heiner: Dank voor het woord, voorzitter. De bereikbaarheid van onze regio is, wat 

de VVD betreft, ontzettend belangrijk. Het OV vervult een belangrijke rol voor ouderen om 

op zoek te gaan bij bijvoorbeeld kinderen, voor kinderen om naar school te gaan en ga zo 

maar door. Wat ons betreft moet dat dan ook echt in stand worden gehouden, maar dat 

vraagt natuurlijk om praktische oplossingen. Uitgangspunt voor de VVD is dat we dit tekort 

te dekken vanuit de knoppen waar het OV-bureau aan kan draaien en niet uit de middelen 

van de gemeente of provincie. De VVD sluit zich daarnaast aan bij de brief die verstuurd is 

naar het kabinet vanuit onder andere alle provincies- en vervoerdersorganisaties, maar 

zolang het kabinet niet over de brug komt, zullen wij het financiële gat toch moeten dichten. 

Er liggen een aantal voorstellen op welke manier we het geld kunnen besparen. Eén ding is 

volgens de VVD de de mogelijkheid van het schrappen van lijnen, maar zoals ik al eerder zei, 

is de bereikbaarheid ontzettend belangrijk. Soms is het goedkoper om bijvoorbeeld een 

belbus of een taxi in te zetten dan een vaste lijn. Dan kan dit, wat ons betreft, een goede 

oplossing zijn. Daarnaast is de VVD van mening dat we door moet gaan met de transitie naar 

duurzaamheid, om bijvoorbeeld in te zetten in elektrisch vervoer en waterstofbussen. Alleen 

zal het op korte termijn helaas geen geld opleveren. Nu vraagt u zich natuurlijk af: wat wil de 

VVD dan wel? Wat ons betreft is het niet wenselijk om alles uit de reserves te betalen, want 

we willen ook dat het OV-bureau in de toekomst nog reserves heeft, maar wat ons betreft 

kan een gedeelte daar wel van gedekt worden. Daarnaast is een kleine prijsverhoging wat 

ons betreft ook te doen. Vijf tot tien procent, staat in de stukken, zal namelijk niet zorgen 

voor minder reizigers, maar het is natuurlijk wel een vervelende beslissing, maar we moeten 

toch ergens geld weghalen. Het uitgangspunt bij het schrappen van lijnen is volgens de VVD 
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dat de plekken altijd bereikbaar moeten blijven, alleen dat het soms af en toe voor bepaalde 

reizigers zo is dat je wat verder moet lopen of dat er een alternatief geboden wordt als een 

belbus. Op deze manier kan volgens de VVD het gat gedicht worden zonder dat reizigers er 

te veel hinder ondervangen. Voor de VVD is een toekomstgerichte blik erg belangrijk. 

Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in duurzaamheid, zoals ik al eerder zei. 

Daarnaast is de VVD-fractie van mening dat er voorzichtig omgesprongen dient te worden 

met de verlaging van de maximumsnelheid, zoals ook genoemd in de stukken, dat dit impact 

kan hebben in de toekomst voor het OV. De VVD wil daarom van de wethouder weten wat 

de plannen zijn op termijn met betrekking tot het verlagen van de maximumsnelheid en 

welke impact dit exact heeft op het openbaar vervoer. Kan de wethouder toezeggen bij een 

voorstel voor de verlaging van de maximumsnelheid, de impact voor het openbaar vervoer 

hierin mee te nemen en de raad hierover te informeren? Dank u wel. 

00:27:51 
Voorzitter: Dan heeft u nog een interruptie van de heer Leemhuis van GroenLinks. 

00:27:56 
De heer Leemhuis: Dank u wel voorzitter, ik ben blij om te horen dat de VVD-fractie de brief 

van de decentrale OV-autoriteiten onderschrijft. Mogen, wij wat de heer Heiner zei, ook zo 

interpreteren dat het een oproep is aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer om te zorgen 

dat het Rijk een garantiestelling doet of op een andere manier ervoor zorgt dat wij niet zulke 

draconische bezuinigingen hoeven te doen, hier in het OV in Groningen, maar in het hele 

land? 

00:28:30 
De heer Heiner: Ik ben wel van mening dat het Rijk hier anders mee moeten omspringen, 

maar ik vind het heel lastig om op de stoel van een Tweede Kamerlid te gaan zitten. U heeft 

mij daar al eerder eens toe gedwongen in een gelijksoortige sessie om mijn weg te zetten als 

een soort vertegenwoordiger van de Tweede Kamer fractie en dat ben ik gewoon niet. Wat 

ik hier zeg, is dat die brief volgens mij heel duidelijk uitlegt wat er mis is en dat dat gewoon 

echt moet veranderen. 

00:28:56 
Voorzitter: Vervolgvraag. 

00:28:56 

De heer Leemhuis: Voor de duidelijkheid, als ik u vraag een oproep te doen of het mee eens 

zijn, dan zet ik u niet op een stoel van Tweede Kamerlid, maar ik denk dat uw woorden zo 

geïnterpreteerd kunnen worden dat u het belangrijk vindt als er in Den Haag wat gedaan 

wordt voor het het OV in Groningen en Drenthe. 

00:29:14 
De heer Heiner: Jazeker, want die bereikbaarheid voor de regio is gewoon echt ontzettend 

belangrijk. 

00:29:21 
Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Menger van de Stadspartij 100% 

voor Groningen. 
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00:29:27 

Mevrouw Menger: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, wat de Stadspartij voor 100% 

Groningen betreft zijn er in principe drie smaken waar we uit mogen kiezen. Het college 

heeft het over vijf knoppen: bijlappen, een kaartje duurder of lijnen schrappen. Bijlappen, 

oftewel de deelnemende partners dragen bij en lobbyen en als een malle bij het Rijk lijkt ons 

niet onhaalbaar en maakt het uiteindelijk betaalbaar. Daarnaast is het in onze optiek 

doeltreffend en doelmatig. Voorzitter, kaartje duurder zal doeltreffend zijn in de zin dat de 

kast gespekt wordt en tekorten worden aangevuld, maar je maakt het een doelgroep geheel 

onmogelijk om zich nog met het openbaar vervoer te kunnen verplaatsen. Iets wat openbaar 

is, dus toegankelijk, is straks alleen nog maar voor een selecte groep toegankelijk. Hierdoor 

worden mensen beperkt in hun bewegingsvrijheid en zeker als dit hun enige vervoermiddel 

is. Lijnen schrappen, waar begin je en waar eindig je? Wat ons betreft draag je optimaal zorg 

voor een bereikbaarheid van de stad naar de wijken en dorpen en visa versa. Busdiensten 

schrappen zouden wij dan een iets meer voor de hand liggende keuze vinden, al zou het 

geen voor de hand liggende keuze moeten zijn, want in de praktijk blijkt vaak dat wanneer 

een buslijn of een busdienst eenmaal geschrapt of opgeheven is, deze niet makkelijk of 

vrijwel nooit meer terugkeert. Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat wij inhoudelijk grote 

bezwaren hebben ten aanzien van de drie smaken die er zijn, of de vijf knoppen zoals het 

college benoemd. Wat ons betreft, zou je kunnen denken voor het starten van het deels 

inzetten van de reserve die er is, wat mijn collega van de VVD net ook al benoemde. Het OV-

bureau beschikt over een behoorlijke reserve waar je voor een langere tijd mee vooruit kan. 

Reserves heb je voor slechtere tijden en gezien de begroting die voor ons ligt, kunnen we 

daar gevoeglijk van uitgaan en daarom de suggestie: zet deze nu al in. Wat wij merkwaardig 

achten, is dat er in de brief van het OV-bureau aan de minister staat dat ze nog twee jaar 

rekenen op steun van het Rijk, maar tegelijkertijd daarin aangeeft dat het nog zes jaar duurt 

voordat men weer op het oude niveau zit qua openbaar vervoer. Kortom, men anticipeert 

op twee jaar, steunt terwijl die prognose pas over vier jaar kan komen. Onze vraag is: wil en 

kan de wethouder dit toelichten? De analyse waarom er nu minder OV-reizigers zijn, vinden 

wij niet een onweerlegbaar vaststaand gegeven. Het zou immers kunnen dat men een auto 

en, of een fiets heeft gekocht, en men is weer meer thuis gaan werken tijdens de 

coronacrisis, en het kan dat destijds het verplichte gebruik van mondkapjes in het OV het 

gevoel van onveiligheid dusdanig heeft bepaald. Onze vraag is: is dit gemeten of zijn dit 

aannames? Het college weet net zo goed als ons: meten is weten. En met de huidige 

brandstofprijzen groeit de vraag naar openbaar vervoer misschien wel. Voorzitter, de 

aantallen qua reizigers is niet het directe probleem, maar de inkomsten wel. Dit hebben we 

onlangs uit de mond van de gedeputeerde mogen horen tijdens de informerende sessie. Dat 

de zorgen groot en zeer relevant zijn ook, en dat onderschrijven wij volledig, maar 

voorzitter, mijn fractie heeft grote bezwaren en teveel bedenkingen om in te kunnen 

stemmen met duurdere kaartjes, oftewel tariefsverhogingen. Zeker in deze dure tijden waar 

steeds meer mensen moeilijk of gewoon niet meer kunnen rondkomen, net als wat collega 

van de Partij voor de Dieren aanstipte. Daarnaast is het schrappen van lijn nogmaals een 

maatregel die de bewegingsvrijheid van mensen aantast en veelal zijn dit mensen die 

afhankelijk zijn van het OV om zich te kunnen verplaatsen. Misschien moeten we met elkaar 

gaan nadenken of we het OV geheel anders gaan organiseren. Hoe kan ik op dit moment nog 

niet zeggen, maar misschien is dit wellicht iets om mee te nemen, voorzitter, ik rond af. De 



7 
 

toekomst is heel onvoorspelbaar. De kans is aanwezig dat we in het najaar opnieuw worden 

geconfronteerd met corona waarbij er misschien opnieuw beperkende maatregelen ingezet 

gaan worden, waardoor het OV opnieuw hard geraakt gaat worden. Mijn fractie opteert in 

dit stadium nogmaals, niet voor een tariefsverhoging of het schrappen van lijnen. Wij kiezen 

voor bereikbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid. Dank u, voorzitter. 

00:34:03 
Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan mevrouw Poelstra-Bos van 

D66. 

00:34:09 
Mevrouw Poelstra-Bos: Dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat ik van mening ben 

dat we deze keuzes omtrent het openbaar vervoer en de bezuinigingen daarop niet willen 

maken. Inwoners van de gemeente. Groningen en de provincies Groningen en Drenthe 

moeten kunnen vertrouwen op een goed ontsloten OV-netwerk. Ook voor de 

verduurzaming van het Groningse vervoer is een goed OV-netwerk essentieel en de 

leefomgeving in zijn geheel. De beslissing om het openbaar vervoer te verkiezen boven 

minder duurzame vervoersmiddelen moet gemakkelijk gemaakt worden. Bezuinigingen op 

het OV en het snijden in de dienstregelingen passen hier volgens D66 niet bij. Voorzitter, de 

raad wordt nu gevraagd om keuzes te maken die in alle gevallen leiden tot minder gebruik 

van het openbaar vervoer, wat precies het tegenovergestelde effect heeft van wat deze 

gemeente wil bereiken. We gaan nu uit van tegenvallende reizigersaantallen. Het Rijk heeft 

daar een andere mening over dan wij, en ik denk dat de realistische scenario's inderdaad pas 

in 2025 uit gaan komen. Dat betekent dat we alles uit de kast moeten halen om reizigers 

weer te verleiden om de bus te pakken. Knoop één is geen optie, het verhogen van 

reizigerstarieven, volgens ons. De consequenties die dit op de lange termijn heeft zijn 

zodanig ongunstig voor het gebruik van het OV dat deze niet wenselijk is. Dit zorgt voor een 

daling in de reizigersaantallen en tegelijkertijd stelt dat de reiziger voor hogere kosten in 

deze sowieso al dure tijden. Ook knop twee is wat ons betreft niet wenselijk. Als er binnen 

de dienstregeling lijnen zijn die voor corona al verlieslatend waren of waar een alternatief 

zoals de hubtaxi goedkoper is en tegelijkertijd ook comfortabeler, dan kunnen we deze wel 

overwegen, maar alleen in het geval van de minst ingrijpende maatregelen zoals die worden 

voorgesteld. Ook bijvoorbeeld het verminderen van de frequentie van de drukke lijnen is 

een knop waar we niet aan moeten draaien, omdat juist die hoge frequentie het openbaar 

vervoer zo succesvol maken en de reiziger eerder zal verleiden om de auto te laten staan. Als 

je binnen tien minuten een bus kan pakken, is dat echt een groot voordeel. We hebben nu 

een heel mooi Q-line en Q-link netwerk, wat goed doordacht is, en die successen willen we 

graag behouden. Knop drie, een extra bijdrage vanuit de deelnemende partij, is de optie 

waar D66 wel voor wil gaan. Op dit moment is de noodzaak om het aantrekkelijk te houden 

de meest duurzame keuze. Daarom stellen wij voor om geld beschikbaar te maken voor het 

aanvullen van de tekorten en samen met de provincies de dienstregeling in de lucht te 

houden. Ten laatste moeten ook knoppen vier en vijf uiteraard doorgezet worden vanwege 

de lange termijnwinst voor duurzaam vervoer. Echter, zij zullen het komende jaar nog geen 

oplossingen geven. Daarom denken wij toch dat we moeten gaan met een eigen bijdrage 

vanuit de gemeenten en de provincies. Als we nu te rigoureus in de dienstregeling gaan 

snijden, zullen we de reizigers voor lange tijd verliezen. Ik denk dat het belangrijk is om die 
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scenario's goed in kaart te brengen en dat ook terug te geven aan het Rijk. Ook hebben wij 

in navolging wat de heer Leemhuis ook heeft aangegeven, onze Tweede Kamerfracties de 

opdracht wel meegeven en vanuit de verschillende gemeenten, die dezelfde problemen, 

hebben we het binnen de Tweede Kamerfractie ook aangegeven. We zijn van mening dat we 

alle pijlen moeten richten op het behouden van de keuze voor OV op de lange termijn en 

een aanvulling vanuit het Rijk, een voortzetting van de BVOV is de meest logische keuze. 

Deze lobby blijven we doorzetten, maar voor nu, als dat 'm niet gaat worden, zullen wij 

opteren voor een bijdrage vanuit ons eigen gemeente, samen met de provincies. 

00:37:55 
Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan de heer Niejenhuis van de 

Partij van de Arbeid. 

00:38:01 

De heer Niejenhuis: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is echt te gek voor woorden dat 

we op het OV moeten gaan bezuinigen. Ik vind dat echt een onbegrijpelijke keuze van het 

Rijk en dat is denk ik door een aantal partijen hier al heel helder verwoord. Ook de motie die 

onze Tweede Kamerfractie heeft ingediend, is al even genoemd. Daarin wordt verzocht om 

het op zijn minst deels terug te draaien. Ik wil alle partijen die hier zitten en ook in Den Haag 

natuurlijk oproepen om die motie te gaan steunen als hij ter stemming wordt gebracht. Dan 

even over die knoppen waar we aan kunnen draaien, ik vind het altijd wel een mooie 

beeldspraak. Het geeft een beetje gevoel dat je inderdaad ergens een beetje grip op hebt. 

Tegelijkertijd voelt dat ook weer niet zo hier, want het zijn allemaal knoppen waar je niet 

aan wil draaien, en dan spreek ik namens mezelf, maar dan denk ik dat ik ook spreek 

namens de mensen die bij het OV-bureau werken. Voor een langere termijn investeren in 

duurzaamheid en betaalbaarheid, daar zouden we liever vandaag dan morgen mee starten 

natuurlijk. Dat wil ik ook even gezegd hebben. We snappen heel goed de mogelijkheid om 

aan de tarieven te sleutelen. Ik vond het fijn om ook even te lezen dat er een vergelijking 

wordt gemaakt met de aangrenzende regio Friesland, waar de prijs van sommige lijnen dan 

wat hoger ligt. Tegelijkertijd wordt natuurlijk wel gezegd: "De mensen met de kleinste 

portemonnee die de langste afstand reizen, die betalen de hoofdprijs." Ik zou aan de 

wethouder willen vragen of via de wethouder aan het OV-bureau: is er een beetje zicht op? 

Om hoeveel mensen gaat dat en kun je niet ook dan een klein beetje aan inkomenspolitiek 

doen? Ik denk dat dat lastig is voor het OV-bureau, maar ik wil de vraag toch even gesteld 

hebben. Sleutelaar frequentie vinden we ook riskant, want ik weet helemaal niet goed wie ik 

daar nou mee raak en wat voor een negatief effect dat heeft. En die incidentele bijdrage van 

bijna een miljoen, daar zeggen we niet meteen nee tegen, maar we zijn wel benieuwd wat 

de wethouder vindt. Ik zou wel daarbij willen zeggen: "Wat ons betreft is het dan ook één 

voor allen en allen voor één." Dus we doen het samen en we rekenen wel op een 

nacalculatie en als het allemaal meevalt, dan heeft het OV-bureau ons bankrekeningnummer 

ook wel natuurlijk. Tot slot, ik vrees dat ik niet veel kan toevoegen aan de argumenten en de 

afweging waar het OV-bureau voor staat. U kent de dilemma's als geen ander en wij 

vertrouwen erop dat u een integere afweging maakt en een goede mix van maatregelen 

treft. We willen wel meegeven: doe dat slim en neem geen onomkeerbare maatregelen, 

want wie weet wat er gebeurt. Misschien wordt die motie aangenomen en zegt het Rijk: "Er 

komt toch extra geld." Of misschien krijgen we straks toch weer last van corona, misschien is 
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er toch een extra instroom van reizigers door die aanhoudende hoge brandstofprijzen, dus 

maak een slimme mix en maak 'm niet onomkeerbaar. Wat ons betreft moet het doel ook 

helder voor ogen gehouden worden. Over drie jaar gewoon weer op volle krachten opereren 

en betaalbaarheid en kwaliteit weer met stip op één. Dank. 

00:40:46 
Voorzitter: Dank je wel voor uw bijdrage. Dan het woord aan de heer Ram van de Partij voor 

de Vrijheid. 

00:40:52 
De heer Ram: Dank u wel, voorzitter. De PVV heeft in coronatijd ook al gezegd: "Regeren is 

vooruitzien." We zagen dit tekort vorig jaar natuurlijk al allemaal aankomen. Toen wilde 

niemand snijden in de dienstregeling, want we kregen er toen het geld voor van het Rijk. 

Natuurlijk moeten we lobbyen voor een transitievergoeding, maar we moeten ons niet rijker 

rekenen op dat die mogelijkheid transitievergoeding daar komt, en zelf de regie nemen. De 

kans dat de reiziger terugkomt zoals voor corona is volgens de PVV erg klein. We hebben het 

al eerder gezegd, veel inwoners hebben geïnvesteerd in tweedehands auto's, een 

elektrische fiets of blijven voor 50 procent thuiswerken. Daarnaast hebben we ook nog 

concurrentie gekregen van de zogeheten deelscooter, de elektrische deelfietsen in de 

gemeente Groningen. Dat is nou eenmaal de trend in onze samenleving, helemaal onder 

jongeren, steeds meer dingen on demand. Of het nou films, avondeten, boodschappen of 

vervoer is, dat is de algemene trend. 

00:41:55 
Voorzitter: Daarover heeft u een vraag van heer Rhebergen van de ChristenUnie. 

00:42:01 
De heer Rhebergen: Dank u wel, voorzitter. De heer Ram geeft aan: "Wij verwachten niet dat 

de reizigers terugkomen in het OV. Net werd ook al een argument aangegeven om het 

eventueel wel te verwachten, namelijk de stijgende brandstofprijzen, maar daarbij ook de 

vervoersbewegingen die alsmaar nog toenemen, zal ook een reden kunnen zijn om wel te 

verwachten dat het weer op het niveau van 2019 het aantal reizigers komen. Hoe kijkt de 

heer Ram daartegen aan? 

00:42:32 
De heer Ram: Als het gaat om die eerste knop, het draaien aan de prijs van het kaartje, daar 

zijn we natuurlijk geen voorstander van. Je treft daarmee het minima, maar ook ten opzichte 

van de brandstofprijzen is het natuurlijk wel interessant om die prijs zo laag mogelijk te 

houden en daarmee de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten. Als je het 

openbaar vervoer niet nog aantrekkelijker maakt, dan is het heel lastig om tegen die 

bewegingen die ik net noemde daartegenaan te boksen, want er is een grote groep gewoon 

structureel afgehaakt. En dat kan wel best zijn dat er een autonome groei optreedt over 

jaren, dat we dan weer ergens in 2025 op het niveau van 2019 zitten, maar dat betekent wel 

dat je een groot gat hebt. Dat loopt dan hoger op dan die 32 miljoen die we nu hebben. Ik 

vind het gewoon onverstandig om dan nu niet in te grijpen dan in bijvoorbeeld lijnen. Ik vind 

dat je daar wel naar moet kijken om ook gewoon de kosten naar beneden te brengen. Zal ik 

verdergaan met mijn betoog? 
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00:43:43 

Voorzitter: Ja, geen vervolgvraag zo te zien. Dus gaat u verder met uw betoog. 

00:43:48 
De heer Ram: Ik vind het wel verstandig om te kijken naar of je kan snijden in lijnen, de 

kosten naar beneden kan brengen, maar ook dat je moet investeren in een extra bijdrage 

vanuit de gemeente. De gemeente heeft tenslotte ook coronavergoedingen gehad. Daar 

hebben we nog een budget van bijna 20 miljoen van over heb ik vanochtend nog mogen zien 

bij de concerncontroller. Dus er is gewoon ruimte voor. Dat zijn twee punten waar wij aan 

willen draaien, aan twee knoppen. Als het gaat om de zero-emissie bussen, het zou u niet 

verrassen, voorzitter, wij zijn daar geen voorstander. Een goed voorbeeld of een slecht 

voorbeeld, zoals u wilt, er zijn de elektrische bussen in Wiesbaden. Het elektrisch 

wonderwapen faalde over de hele linie en Wiesbaden schafte weer massaal dieselbussen 

aan. 

00:44:43 
Voorzitter: Daarover heeft u een vraag van de heer Pechler van de Partij voor de Dieren. 

00:44:49 

De heer Pechler: Dank, voorzitter. Het is toch zo dat in de gemeente Groningen echt al jaren 

elektrische en waterstofbussen rijden, dat die gewoon goed voldoen, dat ze kwalitatief 

hoogwaardig zijn, dat die niet tot grote problemen zorgen. En dan vraag ik me daarnaast af 

waarom de PVV tegen zero-emissie bussen is, als die niet alleen duurzamer zijn, maar ook 

gewoon minder geluid en luchtverontreiniging veroorzaken? 

00:45:11 
Voorzitter: De heer Ram. 

00:45:14 
De heer Ram: Wij zien niet zoveel heil in die zero-emissie bussen, juist omdat, om een 

voorbeeld te geven, het bereik is veel kleiner. In de winter heb je nog een kleiner bereik, 

omdat die batterijen dan minder goed werken. Dat betekent dus dat je je rijk gaat rekenen 

op basis van de mogelijke elektriciteitsprijs die mogelijk in de toekomst lager zou kunnen 

zijn. Dat is gewoon speculatie. Dat is bij voorbaat je rijk rekenen. Daar zijn wij dus geen 

voorstander van. 

00:45:48 

Voorzitter: Daar komt nog een andere vraag over van de heer Niejenhuis van de Partij van de 

Arbeid. 

00:45:53 

De heer Niejenhuis: U kunt dat speculatie noemen, maar u kunt het ook risicospreiding 

noemen, want als we dit niet doen en we blijven met dure diesel rijden, waar gaan we dan 

naartoe? Dat weten we ook niet. Dus waarom noemt u dat speculatie? 

00:46:06 
De heer Ram: Het voorbeeld Wiesbaden heb ik al genoemd? Zij zijn massaal afgestapt nu van 

de elektrische bussen en hebben weer de dieselbussen ingevoerd. De reden daarvoor is 

omdat je veel langer kan rijden op zo'n bus. Het verhoudt zich van 150 kilometer tot 500 
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kilometer. Dat betekent dat je dus niet zo vaak bij moet laden als het om [onhoorbaar] kapot 

gaan, om die op te laden, enzovoort. Dat zijn een aantal zaken die er meespelen. 

00:46:36 
Voorzitter: De heer Ram, gaat u vooral verder met uw betoog. 

00:46:41 

De heer Ram: De vijfde knop, het het structureel helpen voor verkorting van de reistijd 

ingrijpen in de infrastructuur, dat soort zaken zien wij wel zitten. Dat heeft wel onze 

voorkeur. Dus dat wil ik even nog genoemd hebben, voorzitter. 

00:46:58 
Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Nog een extra vraag, de laatste dan wel van de heer 

Heiner van de VVD. 

00:47:08 
De heer Heiner: Ik heb even opgezocht over Wiesbaden, maar dat komt omdat het een 

heuvelachtig landschap is en die hebben we hier niet, volgens mij. 

00:47:16 
De heer Heiner: Klopt, inderdaad, dat wilde ik nog noemen, maar dat punt van de kortere 

rijtijden in de winter vanwege die batterij, die gelden ook natuurlijk in Nederland. Daar 

verschilt Duitsland met Nederland helemaal niet. Dat is het punt wat ik ook wilde 

benoemen. 

00:47:36 
Voorzitter: Dan nu echt de allerlaatste vraag van de heer Leemhuis. Ik zou interrupties 

aanmoedigen, had ik van tevoren gezegd. 

00:47:44 
De heer Leemhuis: Nou, dan ga ik het zeker doen. Ik ben toch wel erg verbaasd. We hebben 

hier sinds 2019 elektrische bussen, een beetje opstartproblemen, vervolgens jarenlang al 

met tevredenheid, maar de heer Ram zegt: "Ik weet het beter. Het is niet goed." We hebben 

een Kim en een Transdev, die doen allebei onderzoek over hoe de reizigers in de komende 

tijd aan te trekken. Er is wel verschil tussen, maar ze zijn het over een ding eens: het komt 

weer terug op het oude niveau. Maar de heer Ram zegt: "Ik denk dat het anders zit. Dus het 

klopt niet." Kan de heer Ram het op één of andere onderbouwen wat hij aan de ene kant 

over elektrische bussen in Groningen en Wiesbaden zegt, en aan de andere kant 

onderbouwen wat hij beter weet dan Kim en Transdev? 

00:48:37 

De heer Ram: Voorzitter, ik heb toegelicht over de batterijen die bijvoorbeeld in de winter 

dan minder goed werken. Het andere punt van die autonome ontwikkelingen, dat heb ik ook 

wel al toegelicht. Misschien had de heer Leemhuis even beter moet luisteren. Ik wil ze wel 

weer opnieuw opnoemen, voorzitter. 

00:48:56 
Voorzitter: Ik zou het hier graag bij willen laten. We gaan het hierbij laten, de heer Leemhuis. 

Dan geef ik het woord aan de heer Swets van Student en Stad. 
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00:49:08 

De heer Swets: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat 

we reizigers weer willen verleiden om juist weer terug te komen naar het OV. Met de 

beoogde, groene en linkse coalitie in het achterhoofd, is de kans klein dat de gemeente 

Groningen de komende jaren meer plaats gaat bieden aan automobilisten, maar juist gaat 

inzetten op groen en duurzaam vervoer. Wij denken dat een combinatie van knop drie en 

vier daar heel goed bij past. Ik ga de knoppen eventjes heel kort langs. Knop één, dus het 

verhogen van de buskaartprijzen is wat ons betreft echt onwenselijk. Daarmee wordt de 

rekening bij de reiziger gelegd en wordt het reizen met OV ontmoedigd, en zoals net al 

terecht werd opgemerkt door enkele, treft dat vooral de minima die het juist al zo zwaar 

hebben met alle andere prijsstijgingen voor levensmiddelen en de energierekening 

bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk iets wat we niet willen met het oog op de toekomst. Ook knop 

twee, het veranderen van de dienstregeling en schrappen is wat ons betreft behoorlijk 

onwenselijk. Daarom worden gedeeltes van de provincie of gemeente Groningen van de 

stad afgesloten. Het reizen met OV wordt minder aantrekkelijk en reizigers zullen eerder 

voor bijvoorbeeld de auto kiezen als vervoermiddel. Er wordt in het voorstel ook veel 

gesproken over het schrappen van lijnen de daluren. 

00:50:29 

Voorzitter: Voor u verdergaat heeft u nog een vraag van de heer Heiner van de VVD. 

00:50:34 
De heer Heiner: Hoe kijkt u naar bijvoorbeeld een belbus in plaats van een lijnbus op het 

moment dat die lijn niet vaak gebruikt wordt? U zegt dat bepaalde plekken onbereikbaar 

worden, maar volgens mij is zo'n belbus of een taxi daar een goed alternatief voor. 

00:50:47 
De heer Swets: Het nadeel van belbussen is dat ze misschien heel comfortabel zijn in het 

vervoer zelf, maar ze zijn niet zo heel comfortabel met de afstemming van planning. Je moet 

ze vaak een uur, anderhalf uur van tevoren reserveren. Dat doet wel wat met de 

bereikbaarheid van de mensen die zo'n belbus nodig zouden hebben. Daarom heeft onze 

voorkeur om de huidige lijnen te behouden en niet te kiezen voor massaal belbussen 

inzetten. 

00:51:11 
Voorzitter: Vervolgt u uw betoog. 

00:51:15 
De heer Swets: Er wordt in het voorstel veel gesproken over schrappen van lijnen in de 

daluren en dat terwijl juist de landelijke trend op dit moment is dat het aantal reizigers in de 

spitsuren vaak gaat thuiswerken en dat daar het aantal reizigers afneemt terwijl het aantal 

forensen buiten de spits, mensen die bijvoorbeeld voor plezierritjes naar de stad willen 

komen volgens reizigersorganisatie [onhoorbaar] juist op het niveau van voor corona zit. Dus 

dan lijkt het mij gek om juist in die daluren te gaan schrappen. Daarnaast wil ik ook 

opmerken dat er in het voorstel wordt gesproken over het flexibiliseren van dienstregeling 

van lijn 15 richting Zernike. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen, maar dat is wat mijn partij 

betreft ook heel onwenselijk. Die bussen zitten inmiddels al vaker zo vol dat er meer 

studenten flauwvallen dan tijdens de ontgroening van de gemiddelde studentenvereniging. 
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Dus dat is wat ons betreft ook zeker geen optie. Dan komen we bij knop drie, dat we zelf 

gaan bijlappen. Dat ligt denk ik bij iedereen gevoelig, zeker aangezien het Rijk tot op heden 

nog niet echt wil meewerken. Maar het is, als je tussen een paar kwaden moet kiezen, wat 

ons betreft, wel de best optie. De kosten komen dan niet direct bij de reizigers liggen, het 

OV blijft aantrekkelijk, het OV blijft dekkend, de gemeente is 21 procent risicodragend en 

het totale tekort wordt gedekt door bijdragen van 0,9 miljoen en in latere jaren 0,3 miljoen. 

Er wordt in de notitie van gisteren gesproken over een verlaging van het weerbaarheid 

niveau. Als ik het goed heb, dan ligt het huidige weerstandsniveau op eind 2021 op ruim 

twaalf miljoen euro bij de gemeente Groningen. Die is voldoende hoger dan de ondergrens 

van 4.750.000, dus dat is wat ons betreft geen breekpunt. Knop vier en vijf lijken ons 

absolute no brainers, maar daar zijn we voor op de korte termijn niet voor. Ook al is het 

aantal reizigers niet op het oude niveau, aannemelijk is dat het wel weer zal komen. Daar is 

niet iedereen het met mij eens, heb ik net gehoord. Dan willen we wel heel graag dat we 

voldoende bushaltes, lijnen, maar vooral ook natuurlijk chauffeurs beschikbaar hebben om 

aan die vraag te voldoen en het OV aantrekkelijk te blijven maken. Als we gaan snijden in het 

OV of de prijs verhogen, maakt dat het OV gewoon minder aantrekkelijk. Dan kom je ook in 

een neerwaartse spiraal. Een minder aantrekkelijk OV betekent minder reizigers, betekent 

minder inkomsten, betekent dat we hier over een paar jaar weer zitten en weer moet gaan 

snijden omdat de inkomsten niet dekkend zijn. Daarom roepen wij dan ook op: hou het OV 

binnen de gemeente op peil met het oog op een duurzame toekomst en de bereikbaarheid 

van al onze inwoners. Dank u wel. 

00:53:54 
Voorzitter: Dank voor de bijdrage. Dan geef ik het woord aan de heer De Waard van de SP. 

00:54:00 

De heer De Waard: Dank, voorzitter. Ons lokale openbaar vervoer zit in zwaar weer. Zoveel 

is duidelijk. Grote tekorten dreigen door de te lage bijdragen uit de landelijke overheid, en 

dat terwijl goed functionerend en betaalbaar openbaar vervoer juist zo belangrijk is. Niet 

iedereen kan of wil namelijk een auto betalen. Daarnaast is het openbaar vervoer één van 

de alternatieven waarmee we het klimaatprobleem zouden kunnen oplossen. Met dit in 

gedachten ga ik nu even langs de verschillende knoppen. Het verhogen van de prijzen, hier is 

de SP-fractie op tegen. Voor veel mensen is het openbaar vervoer al duur en zo wordt het 

zolangzamerhand voor velen onbetaalbaar, en dat terwijl we gebruik van openbaar vervoer 

juist willen stimuleren. Als we voor deze optie gaan, zou het goed zijn om de prijs meer 

inkomensafhankelijk te maken en de prijs voor mensen met lage inkomens te houden als hij 

is. Voor mensen met weinig geld telt immers iedere cent. Hoe ziet de wethouder dit? Wat 

zijn de mogelijkheden hiervoor? Dan de tweede. 

00:55:07 
Voorzitter: Voor u verdergaat, er is een vraag van de heer Leemhuis van GroenLinks. 

00:55:13 
De heer Leemhuis: De suggestie die de SP doet, vind ik wel een interessante. We hebben 

natuurlijk vaker discussies gehad over hoe je lage inkomens kunt ondersteunen. Is een 

suggestie waar de heer De Waard aan denkt om te kijken of dat bijvoorbeeld binnen de 
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stadjerspas te doen? Of heeft de heer De Waard nog andere ideeën of is het vooral 

uitzoekwerk voor de wethouder? 

00:55:36 
De heer De Waard: Ik dacht bij die optie inderdaad ook aan de stadjerspas. Dat zou een 

goede optie zijn. Verder heb ik echt veel vertrouwen in de wethouder en alle slimme 

ambtenaren die hier wel niet rondlopen, maar daar sluiten we wel bij aan. Dan de tweede 

knop: dat snijden in de dienstregeling. Het is belangrijk dat het openbaar vervoer dekkend is 

over het grootste deel van de gemeente. Anders is het namelijk helemaal geen echt 

alternatief. Waarom de bus nemen als die nergens heen rijdt of nauwelijks nog komt? Dat is 

een negatieve spiraal waarmee we reizigers alleen nog maar meer kwijtraken en voor velen 

betekent het ook een grote inbreuk op hun vrijheid. Dat is dus ook geen goede optie. Dan de 

derde, die extra bijdrage vanuit de deelnemers. Met deze knop blijft het OV functioneren 

zoals het nu doet, en daarmee is het wel de minste van alle kwaden. Bij deze optie is de SP-

fractie benieuwd hoe het college hiernaar kijkt en wat voor hiervan dan de gevolgen zijn. 

Zijn we bereid om zo een investering te doen? Vier en vijf zijn meer op de toekomst gericht. 

Daar zijn we wel voorstander van, maar dat is voor de korte termijn niet van heel groot 

belang. En tenslotte dan nog een oproep aan het college. Zoals ik al vaker daarnet heb 

gezegd, is goed functionerend openbaar vervoer van enorm belang. De SP roept het college 

op om in Den Haag zich in te zetten voor meer budget en investeringen. Waarschijnlijk 

gebeurt het nu al, maar blijf daar vooral mee doorgaan. Daarnaast zouden we een voorbeeld 

kunnen nemen aan Duitsland, wat ook net al naar is gerefereerd. Daar waar de regering om 

onbeperkt gebruik van het openbaar vervoer voor negen euro per maand voor de zomer 

heeft ingevoerd. Zo een maatregel in Nederland zou het openbaar vervoer een grote impuls 

geven en daarmee hoeven we niet meer tot 2025 te wachten tot het aantal reizigers weer 

op hetzelfde niveau is. Het zou ook veel mensen steunen die heel veel last hebben van de 

hoge benzine en energieprijzen. Dus ga ook daarvoor vooral de strijd aan in Den Haag. 

00:57:44 

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bernabela van de 

Partij voor het Noorden. 

00:57:52 
Mevrouw Bernabela: Bedankt, voorzitter. De eerste drie knoppen zijn een lastig overweging. 

De andere twee hebben pas op langere termijn effect. Als er tekorten zijn in OV wordt er 

meteen gedacht aan het bezuinigen of op de buslijnen of de reiziger voelt het in zijn 

portemonnee. Het reizen met het OV wordt duurder, maar kan het niet beter opgelost 

wordt door juist meer mensen met de bus te laten reizen, zoals in Duitsland met het negen 

euro maand abonnement? Dan gaan er juist meer mensen met de bus reizen is gebleken. In 

de zomer waren er altijd al goedkope dagkaarten voor de bus en zo kon je vroeger voor een 

tientje, ik spreek nog uit het guldentijdperk, helemaal naar Emmen komen. Nu kon dat 

alleen uit als je verder ging reizen. De NS heeft ook goedkopere maandabonnementen. 

Vanaf 31,60 euro kun je bijvoorbeeld elk weekend met de trein door heel Nederland reizen. 

De treinen zitten ondanks de storingen en de vele problemen toch elk weekend vol. Arriva 

heeft ook goedkope kaartjes. Voor 7,50 kun je helemaal naar Sneek reizen. ik weet niet 

hoeveel dat laatste helpt om de treinen voller te krijgen. Als ik erin zit, zitten ze al bijna altijd 

leeg. Het wordt niet erg gepromoot en met een beetje moeite kom je achter deze actie van 
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Arriva op de website. Waarom blijft het busvervoer nog achter met de acties? Sinds de 

invoering van de OV-chip betaal je ineens per kilometer en voor sommige ritten is de reis 

hierdoor veel duurder geworden dan eerst. Voor andere ritten is het juist goedkoper, maar 

echt gemakkelijk om uit te rekenen of het goedkoper is om te reizen met de bus dan met de 

auto is het niet. Als de bus minder vaak gaat rijden, is dat ook weer een reden om met eigen 

vervoer te gaan reizen. Het is niet aantrekkelijk om lang op een bus te moeten wachten als 

je naar huis wil, en zeker in de avonduren niet. Het is ook niet heel prettig om ergens veel te 

vroeg aan te komen. Daarnaast blijven de snellijnen belangrijk en is het één van de redenen 

om niet met de bus te willen reizen, omdat het langer duurt dan met het eigen vervoer. De 

Partij voor het Noorden vindt het verminderen van de buslijnen een groot risico, omdat je 

dan meer overvolle bussen krijgt. Daardoor moet je misschien extra bussen inzetten, maar 

dat kost juist meer geld. Een proef met goedkope regiotickets of abonnementen zou, wat 

ons betreft, een betere oplossing hiervoor zijn. De lijnen waarop inderdaad bijna geen 

passagiers zijn, zouden inderdaad opgekort kunnen worden. Het kan niet zo zijn dat het 

goedkoper is om helemaal met de trein naar Harlingen te reizen dan naar Sellingen met de 

bus te reizen, wat nu wel het geval is. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Een extra 

eigen bijdrage vanuit de gemeente en de deelnemende partijen zou ook een oplossing 

kunnen zijn. Daarnaast een bijdrage vanuit het Rijk. Het reizen met OV moet makkelijker en 

goedkoper worden vindt de Partij voor het Noorden. 

01:00:59 
Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan het woord aan mevrouw Armut van het CDA. 

01:01:04 
Mevrouw Armut: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een lastige kwestie. We weten dat 

het gevolg van een dreigend tekort ergens gaat steken. Nu is de vraag: waar dan? Het is 

duidelijk dat we het gebruik van het OV willen stimuleren, juist vanuit de ambities die we 

hebben op het gebied van verduurzaming. Het lijkt het CDA uiterst ongewenst om de 

tarieven te verhogen of te snijden in de dienstregeling. Een tariefsverhoging lijkt ons een 

stevige maatregel en voor reizigers een klap. We vinden het van groot belang dat we 

bereikbaar blijven, juist ook voor mensen met een smalle beurs die niet om de hoek wonen, 

juist in deze tijd met alsmaar stijgende inflatie. Ook het snijden in lijnen en het aanpassen 

van de dienstregeling lijkt ons geen goed idee. We weten dat lijnen die verdwijnen minder 

snel terugkomen, en zoals student en stad en SP ook al zeiden, dat we al snel te maken 

kunnen krijgen met een neerwaartse spiraal. Minder bussen, minder reizigers en zo dus 

weer minder bussen. Ga zo maar verder. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat negen ton 

niet niks is. We zijn benieuwd hoe het college ertegenaan kijkt. Op welke manier ziet het 

college een mogelijkheid om negen ton bij te dragen? Mocht de geactualiseerde prognose 

tegenvallen en de poel niet bijtrekken, pas dan zou onze fractie willen verder kijken naar 

andere knoppen om aan te draaien. Dit jaar al wachten tot we echt zeker weten dat de 

prognose waarop de staatssecretarissen het besluit passeert, te veel afwijkt en er geen 

compensatie meer komt. Een jaar overbruggen, dan verder kijken. Het zou wat onze fractie 

betreft zonde zijn om nu ingrijpende maatregelen te nemen waardoor we potentieel nog 

meer OV-reizigers kwijtraken. Dank u wel, voorzitter. 

01:02:39 
Voorzitter: Dan voor we verder gaan nog een vraag van de heer Leemhuis van GroenLinks. 
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01:02:43 

De heer Leemhuis: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor het CDA spreken over de prognoses die de 

staatssecretaris aanhoudt. Is de CDA-fractie het met mij eens dat als die prognoses het halen 

het ook geen probleem moet zijn voor de staatssecretaris om een garantieregeling aan het 

OV in Nederland te geven, want dan kost dat ook niks? 

01:03:06 
Mevrouw Armut: Ik denk dat ik in grote mate kan aansluiten wat de heer Heiner voor mij al 

zei, ik zit hier als gemeenteraadslid in Groningen namens het CDA, niet op de stoel van een 

Tweede Kamerlid of in een kamerfractie van het CDA. Wij denken zolang de cijfers 

tegenvallen en reizigersaantallen niet voldoende zijn hersteld, dan steunen wij natuurlijk de 

lobby richting Den Haag voor verlengde compensatie. Overbruggen met extra bijdrage doen 

wij ook echt in de verwachting en in de hoop dat de boel geleidelijk aan en misschien sneller 

dan verwacht, zal herstellen. 

01:03:40 
Voorzitter: Dank. Dan het woord aan de heer Rhebergen van de ChristenUnie. 

01:03:47 

De heer Rhebergen: Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft past het Rijk ook gewoon bij en 

hoeven wij deze discussie niet verder te voeren. Dat is om alvast antwoord gegeven op de 

vraag van de heer Leemhuis die misschien anders zou komen. Dat is ook wat wij binnen onze 

partijen en natuurlijk bij onze Tweede Kamerfractie neerleggen. Er is een tekort en waar we 

het er toch over moeten hebben en die ontstaat met name door de minder reizigers en we 

verwachten dat rond 2025 de reizigersaantallen zich weer hebben hersteld. Er is natuurlijk 

ook stijging van kosten van brandstoffen en personeelskosten met name, maar het grootste 

gedeelte zit in die reizigers, en ik denk ook dat dat belangrijk is om in ogenschouw te houden 

als we maatregelen moeten nemen om op korte termijn dat tekort op te vangen. Een deel 

gaat via de reserves, dat staat ook als voorstel in de brief, maar dan nog blijft er een tekort 

over. Als we kijken naar de maatregelen of knoppen, dan wil ik beginnen met het zeggen dat 

volgens ons niet één van de knoppen een volledige uitkomst zal bieden en dat we, iemand 

anders zei het ook al, geen onomkeerbare besluiten moeten nemen. Het zou wat ons betreft 

een mix tussen de verschillende knoppen moeten worden, en dan staat het maatschappelijk 

belang van het openbaar vervoer, wat ons betreft, voorop. Dat betekent dat het OV 

betaalbaar moet blijven en dat het OV voor iedereen toegankelijk is, dus dat we niet 

gebieden afsluiten van het OV en daarmee dat we in eerste instantie buslijnen die twee keer 

per uur of minder gaan, zoveel mogelijk in stand laten, en dat we kijken naar lijnen waar 

minder ritten mogelijk zijn, want wat ons betreft maakt het niet veel verschil als je nou tien 

minuten of vijftien minuten op een volgende bus moet wachten. Of we kijken waar nu 

weliswaar een directe verbinding mogelijk is, maar waar ook een alternatieve route mogelijk 

zou zijn. Aangezien het tekort voor een deel tijdelijk is, willen we ook naar de financiële 

partijen kijken en dat zijn de provincies en en wij om een deel van de tekorten aan te vullen. 

Ook alternatieven, zoals door de SP en Partij voor het Noorden net genoemd, zijn wat ons 

betreft interessant om te bekijken. Voor de langere termijn zijn de knoppen vier en vijf ook 

goed om daarop in te zetten. Tot zover. 
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01:06:14 

Voorzitter: Dank, en allen dank voor uw bijdrage. Dan is de wethouder nog druk aan het 

schrijven en dan geef ik hem graag het woord om de vragen te beantwoorden. 

01:06:26 

Wethouder: Dank u wel, voorzitter. Hoe komen we nou in deze situatie terecht? We zijn het 

met iedereen eens die zegt: "Sterk openbaar vervoeren." Onze mobiliteitsvisie is van belang 

om onze inwoners van a naar b te krijgen, maar ook is het een duurzame en weinig ruimte 

innemende vorm van mobiliteit. We willen dat graag, we willen dat houden, we willen dat 

sterk houden en we willen dat zo sterk mogelijk houden. Maar er was corona en het 

openbaar vervoer is een essentiële dienst gebleken. We moesten blijven rijden en dat 

hebben we ook gedaan. Soms waren de bussen leeg of vrijwel leeg, maar soms waren de 

bussen toch nog behoorlijk vol, maar we moesten rijden en dat konden we ook doen omdat 

er een beschikbaarheidsvergoeding van het openbaar vervoer was vanwege het Rijk. Het Rijk 

stopt daarmee. Althans dat lijkt zo het geval te zijn. Voor dit jaar is nog die 

beschikbaarheidsvergoeding zo, en die is dan zo dat dan de concessiehouder geen winst 

hoeft te maken, dus niet 100 procent worden vergoed, maar daartegen aan, maar het heeft 

ons in staat gesteld om ook in tijden van corona de bussen te laten rijden, zodat dit 

essentieel element van onze maatschappij kon blijven functioneren. Dus ik ben het met 

iedereen eens die zegt dat het Rijk meer zou moeten doen. Het kabinet moet over de brug 

komen. Ik heb wat citaten van van u genoteerd: 'Een onbegrijpelijke keuze van het het rijk. 

College zet je in, het Rijk moet bijpassen.' U weet dat er een motie is van de Partij van de 

Arbeid, de motie De Hoop. Dat is een toepasselijke titel, en daar is onze hoop ook op 

gevestigd. [onhoorbaar] uitgesteld en dat lijkt een signaal te zijn dat de minister misschien 

gevoelig is voor de druk van de Tweede Kamer. Dus ik roep dus alle lokale partijen op die in 

de Tweede Kamer pendanten hebben om daar bij hun Tweede Kamerfractie te melden en 

druk uit te oefenen, en partijen die geen Tweede Kamer pendant hebben, doe dat bij alle 

lokale partijen in de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat deze motie wordt aangenomen. 

En dat kan nog, die motie wordt ergens begin juli in stemming gebracht, als ik het goed heb. 

De tijd tikt. De Tweede Kamer is de baas en daar kunt u uw invloed op uitoefenen. Doe dat 

gewoon, zodat het Rijk het in ieder geval voor 2023 en later ook bijpast, omdat die reizigers 

niet teruggekomen zijn vanwege corona. Het openbaar vervoer moest blijven rijden en de 

reizigers komen langzaam terug. Een aantal van u vroeg ernaar, er zijn een aantal scenario's 

voor uitgerekend door het Kim en Transdev. Scenario één, twee, drie en vier is u vorige week 

allemaal uitgelegd en scenario twee lijkt nu het scenario te zijn waarop de reizigers 

terugkeren. Ik waarschuw erbij dat op het moment dat alle reizigers terug zouden zijn, er 

nog steeds sprake is van een tekort. Dit heeft ook te maken met de stijgende 

brandstofprijzen, de oorlog in Oekraïne, enzovoort. Dus de ene crisis is nog niet voorbij, 

corona. We hopen maar dat we ervan af zijn, maar de volgende heeft zich alweer 

aangediend. Het zijn zware tijden en dat betekent dat die vijf knoppen die er zijn of de drie 

die op de korte termijn werken, dat we daaraan moeten draaien. Het moet en ik hoor u 

allemaal zeggen: "We willen het niet." Ik ben het helemaal met u eens, ik wil het ook niet en 

het moet wel. We moeten kiezen uit drie kwaden of een combinatie van drie kwaden. U 

heeft daar wat uitspraken over gedaan, duidelijke uitspraken, soms wat minder duidelijke 

uitspraken: "Liever niet. Soms is het wel mogelijk. Willen we liever niet. Moeilijk genoeg." Ik 

deel dat allemaal, ik wil het liever ook niet en soms zijn het moeilijke keuzes die we maken 
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om zowel als het gaat over het tarief, als het gaat over het indikken van lijnen of soms 

schrappen van een rit uit de dienstregeling, laat in de avond. Er zijn lijnen met een beperkt 

aantal instappers. Er zijn lijnen tussen elf en twaalf jaar waar vrijwel niemand in stapt. Moet 

je die dan nog laten rijden of zeg je: "Daar kan een hubtaxi een uitkomsten brengen." Of zou 

een extra bijdrage van de drie partners dan mogelijk zijn? Ik loop even de knoppen langs 

over wat u opgemerkt heeft. Allereerst de tarieven knoppen. Knop één, we hebben u een 

voorbeeld gegeven wat de 5 tot 10 procent verhoging zou betekenen als het gaat over een 

rit van bijvoorbeeld Vinkhuizen naar de binnenstad. Tien, vijftien cent komt er dan bij. Voor 

het OV-bureau betekent dat één tot twee miljoen, hoe je dat ook maar berekent per jaar. 

Die tarieven, Stadspartij zegt: "Het wordt onmogelijk voor velen om met de bus te gaan." 

Dat lijkt mij erg overdreven. Dat dat is het niet. Ook is de tarief knop als ik die beide kanten 

op draait, is het tarief wat hoger of wat lager. Het tarief wat hoger is, wil niet zeggen dat 

heel veel mensen de bus laten staan. U heeft dat in de analyse ook gezien. Dat betekent ook 

andersom. Als de tarieven lager zijn, wil niet zeggen dat er heel veel meer reizigers gebruik 

gaan maken. Er komt alleen gewoon minder geld binnen. We zitten in de middenmoot qua 

tarieven en ik heb u gehoord wat het onwenselijk is, wat het niet zou moeten doen. De 

suggestie van de Partij voor het Noorden is: "Maak heel goedkope kaartjes en dan komen er 

steeds meer reizigers." Als je de kaartjes halveert, dan zullen er twee keer zoveel reizigers 

moeten instappen. Dat betekent ook dat je meer bussen moet laten rijden met kosten erbij. 

Wat we wel hebben, u ziet me af en toe naar het schermpje kijken, er zijn wat mensen die 

zeggen: "Weet je wel dit tarief, Filip, dagkaart 11,50 euro, Zomerbroezz'n, drie kinderen 

gratis mee, P&R drie euro en dan mogen vijf personen de stad." Er zijn dus heel veel 

behoorlijk goedkope kaarten. 11,50, een dagkaart en dan kom je dus tot aan Emme en aan 

Lauwersoog. Dus dat is gewoon allemaal mogelijk. Maar het tarief is niet de reden waarom 

mensen wel of geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Vaak is het de onbekendheid 

met hoe werkt dat met het openbaar vervoer? Dus het is ook hoort zegt het voort. Uw 

ervaringen als busreiziger helpen ook andere om gebruik te maken van de bus. 

01:13:08 
Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Leemhuis van GroenLinks. 

01:13:12 
De heer Leemhuis: Dank u wel, voorzitter. Ik had de indruk dat de wethouder al begonnen 

was met een informatiecampagne, een wervingscampagne voor busgebruikers in Groningen 

om daar meer informatie over te geven. Misschien sowieso geen slecht idee. De wethouder 

zegt dat mensen vaak geen gebruik van het OV ook uit onbekendheid. Misschien moeten we 

ze helpen met ook juist nu een campagne te doen van ga een keer met het OV. Doe daar 

misschien een korting bij, en dan doe je ook iets positiefs richting de toekomst, omdat we 

dat OV zo nodig hebben. Dus ik geef hem aan de wethouder mee om dat in het OV-bureau 

verband te bespreken. 

01:13:52 
Voorzitter: Duidelijk. Wethouder. 

01:13:53 
Wethouder: Ik deed even een knikje naar de zijkanten dat dat gebeurt. Eén van de dingen 

die we geprobeerd hebben rond de operatie Julianaplein om het openbaar vervoer te 
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stimuleren, de mensen die dan toch eenmaal in de bus zaten. Het is helemaal geen gek idee 

om van a naar b te gaan om naar je werk te gaan naar de binnenstad. Blijf dat doen. Zo duur 

is het helemaal niet. Als je alle kosten van je eigen auto berekend is dat misschien wel de 

duurste manier van vervoer. De tariefknop had ik nog wat vragen over. De inkomenspolitiek, 

is dat de mogelijk de stadjerspas? Ik heb daar nog geen heel concreet antwoord op of dat 

mogelijk zou zijn. Het is wel moeilijk uitvoerbaar en kostbaar. Ik verwacht dat het voor 2021 

nog geen oplossing is, want dan zou het tarief verhogen, maar voor een aantal, bijvoorbeeld 

de houders van een stadjespas, zou het tarief laag kunnen zijn. Die rekening komt wel 

volledig bij de gemeente te liggen en natuurlijk nu het OV-bureau, maar het is mogelijk. Ik 

heb de vraag uitstaan en misschien is dat iets dat enig moment in te voeren is. Knop twee. 

01:15:07 
Voorzitter: Daarover nog een vraag van de heer Niejenhuis van de Partij van de Arbeid. 

01:15:11 

De heer Niejenhuis: Nou niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Als het mogelijk 

zou zijn, zou het heel mooi zijn. Fijn dat u het wilt uitzoeken. Misschien is er dan een 

goedkopere optie dan die negen ton bij het betalen. Dus ik zou het wel interessant vinden 

om die dan ook even tegen elkaar uitgezet te zien. 

01:15:25 
Voorzitter: Reactie van de wethouder. 

01:15:26 

Wethouder: Ja, die negen ton is het theoretische bedrag wat het zou zijn als we alleen aan 

die knop zouden draaien. Dus met die andere knoppen kunnen we die negen ton halveren of 

een ander bedrag van maken. 

01:15:37 
Voorzitter: Nog een vraag van mevrouw Menger van de Stadspartij. 

01:15:42 

Mevrouw Menger: Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even terug naar eerdere wat de 

wethouder aangaf in reactie op wat ik zei. Ik heb niet gezegd dat heel veel mensen geen 

gebruik kunnen maken van het OV. Er is een bepaalde doelgroep die geen gebruik kan 

maken van het OV en daar wil ik toch wel echt aandacht voor vragen. Vervolgens wat u net 

aangeeft over mensen die gebruik maken of over de stadjerspas, er is dus ook een doelgroep 

die geen gebruik maakt van een stadjespas, maar die wel te weinig geld hebben om te reizen 

met het OV en waarschijnlijk wel afhankelijk zijn om zich te kunnen vervoeren, bewegen 

middels het OV. Dus mijn vraag is wel of u daar toch wel aandacht aan wil schenken. 

01:16:29 
Voorzitter: De wethouder. 

01:16:32 
Wethouder: Misschien op wat je terugluistert, maar ik meen dat u verduidelijkt wat u gezegd 

heeft. Het wordt onmogelijk voor velen heb ik genoteerd als uw bijdrage, maar u zult het 

anders gezegd hebben. U heeft dat verduidelijkt in ieder geval. Als het gaat over 

inkomensafhankelijke kaartjes, dat is onuitvoerbaar. Dat kan niet. We kunnen niet zeggen 

dat voor mensen dat 1,50 euro betaalt en de andere betaalt 1,10 euro of iets dergelijks. Dat 
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kan niet. We kunnen wel met een systeem wat bestaat. Anders wordt de uitvoering 

kostbaarder dan wat het oplevert. Via de stadjerspas is het mogelijk dat bepaalde groepen 

daarvoor een korting kunnen krijgen of u krijgt daar een toelagen voor. Mensen die niet in 

staat zijn, die geen geld hebben voor het openbaar vervoer, dat is een ander type discussie. 

Die past niet bij de begrotingsproblematiek zoals we die nu hier voor ons hebben. 

01:17:26 
Voorzitter: Dan heeft u nog een vraag op dit onderwerp van mevrouw Bernabela van de 

Partij voor het Noorden. 

01:17:32 
Mevrouw Bernabela: Ja, ik had er nog even een opmerking over. Een aantal jaren terug toen 

ikzelf de stadjerspas nog had, toen kreeg je inderdaad een gevulde OV-chipkaart waar vijf 

euro op zat. Dus dat was wel een mogelijkheid van de stadjerspas en misschien is zoiets wel 

mogelijk om dat bij andere instanties aan te bieden, maar dat is dan nu misschien te ver om 

dat nu helemaal uit te zoeken, maar dat zou zeker natuurlijk helpen voor mensen die het 

toch wel krap hebben. 

01:18:03 

Voorzitter: Suggestie. Ik zou wel voorstellen dat we doorgaan naar het volgende onderwerp. 

01:18:08 

Wethouder: U gaat er zelf over natuurlijk. Het is armoedebestrijding, dus dat is in een andere 

portefeuille, maar u als raad gaat erover. De dienstregeling, wij komen met een 

dienstregeling bij u terug en niet alleen bij u, bij de maatschappij waarop anderen kunnen 

reageren en uiteindelijk op basis van die reacties zal het algemeen bestuur, het DB van het 

OV-bureau, de dienstregeling vaststellen. Dat zal rond september gebeuren. U maakt 

allemaal opmerkingen. Uiteindelijk zorg ervoor dat lijnen schrappen. Een lijn die eenmaal 

geschrapt is, komt voorlopig niet meer terug. Dat is niet per se zo, maar het wordt daar wel 

moeilijker om dat reizigers naar alternatieven gaan zoeken. Een hubtaxi in plaats van een 

vaste lijn is zeker een mogelijkheid. Kijk naar de de frequenties. Zes keer per uur kan terug 

naar vier keer per uur, voor elke tien minuten een bus, komt er elk kwartier een bus. Die 

moet dan vervolgens niet overvol zijn, omdat er gewoon minder bussen rijden, bijvoorbeeld 

naar Zernike, maar dat zijn allemaal mogelijkheden die ook bij het OV-bureau de revue 

passeren, en dat wordt een balanceeract om dat goed voor elkaar te krijgen. Student en 

Stad heeft het nog over lijn 15. Als we daar frequentie aanpassen, wordt die frequentie op 

de vraag aangepast. U weet misschien wel, of misschien weet u dat niet, maar op vrijdag is 

het domweg minder druk dan op maandag en dinsdag. Ik begrijp dat niet precies, maar dat 

schijnt zo te zijn. Dus lijn 15 zou op vrijdag gewoon minder vaak kunnen rijden. We hoeven 

niet met lege bussen, of halflege bussen rond te rijden, als we geldzorgen hebben en elke 

tien minuten of elk kwartier en dan is die bus voller en scheelt dat dan een hele hoop geld. 

01:20:02 
Voorzitter: Daarover wel nog een vraag van de heer Swets, van Student en Stad. 

01:20:06 
De heer Swets: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag wel nog enige voorzichtigheid willen 

bepleiten bij het aanpassen van de dienstregeling. In het jaarverslag van 2021 staat namelijk 

dat de klachten over telkens aanpassen van de frequentie van de dienstregeling echt het 



21 
 

vertrouwen van de inwoners in de regelmatige beschikbaarheid aantast. Er zijn in totaal 

2.006 klachten over binnengekomen? Ik denk wel dat het belangrijk is om dat mee te 

nemen, dat we niet teveel moeten gaan sleutelen aan de dienstverlening om een paar euro 

te besparen. Ik zou daar wel enige voorzichtigheid in willen bepleiten. 

01:20:43 
Voorzitter: De wethouder. 

01:20:45 
Wethouder: Ja, uiteraard. U noemt een goed punt. Wat alle fracties gezegd hebben, het gaat 

om de kwaliteit van wat we aanbieden, en zou je die kwaliteit iets kunnen terugbrengen 

zodat je dan toch heel veel geld daarmee zou kunnen besparen? Als het een paar euro is, 

dan doen we dat niet. Het is iets substantieel en soms zijn er zijn bussen waar weinig 

ingestapt wordt en soms zijn er buslijnen waar heel veel in- en uitgestapt wordt en ook 

betaald wordt. Die extra bijdrage, knop drie, dat moet dan maar, om even uw bijdrage dan 

samen te vatten. Natuurlijk als alle drie partijen dat doen. Ik breng u wel in herinnering dat 

we hier geen geld voor hebben. Dit staat niet in de begroting en anders dan bij de 

provincies, die krijgen geld om het openbaar vervoer in benen te houden. De gemeente 

krijgt dat niet meer sinds wij geen stadsbusbedrijf meer hebben. 

01:21:44 
Voorzitter: Daarover een vraag van de heer Heiner van de VVD. 

01:21:48 

De heer Heiner: Dank voor het woord. Ik hoorde net voorbijkomen dat we nog 20 miljoen 

zouden hebben in een potje van corona. Ik heb geen idee of dat klopt, maar klopt dat? 

01:21:57 

Voorzitter: Wethouder, klopt dat? 

01:22:00 
Wethouder: Dat moet ik even checken. Ik kijk even naar de vraagteken errond. Ik kom er zo 

op terug. We hebben daar geen geld voor. Dat is mijn samenvatting. Ik zal u straks over die 

20 miljoen nog iets zeggen, of we dat hebben en of het hiervoor ingezet kan worden. 

Stadspartij zegt: zet eerst de reserves in. Uit de analyse van vorige week heeft u gezien dat 

dat gewoon te weinig is. De reserves zijn gewoon te weinig. Dus die zijn op. Als we die 

inzetten, is het dit jaar nog niet en volgend jaar ook nog niet aan het jaar daarna is het op. 

Dus er moet iets gebeuren. En als u zegt, als ik uw bijdrage samenvat: draai aan geen van de 

drie knoppen, dus het tarief mag niet, de lijnen moeten we niet schrappen en extra bijdrage 

moet ook niet, haal het maar uit de reserve, dat kan niet. U zult echt een keus moeten 

maken. Lappen we zelf bij bijvoorbeeld. Als u zegt dat het tarief en de dienstregeling niet 

aangepast mag worden, dan moeten we zelf bijlappen, maar de reserves inzetten doen we 

als OV-bureau, en die zijn in de loop van de tijd op. Het is gewoon op. 

01:23:10 
Voorzitter: Dan nog een vraag van mevrouw Menger van de Stadspartij 10% voor Groningen. 

01:23:14 
Mevrouw Menger: Dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een vraag, maar meer een 

aanvulling. Ik heb volgens mij niet expliciet gezegd dat wij tegen het bijlappen zijn. Dat zien 
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we wel zeer zeker als een keuze, maar wij hebben wel duidelijk aangegeven: volgens ons zijn 

er of is er een reserve en kijk daar naar of daar misschien een deel van inzetbaar is. Dank u 

wel. 

01:23:47 
Voorzitter: Wethouder. 

01:23:49 
Wethouder: Die reserve wordt volledig ingezet. U heeft dat vorige week in de presentatie 

kunnen zien. 

01:23:56 
Voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Ram van de PVV. 

01:24:00 

De heer Ram: Dank u wel, voorzitter. Knop drie wordt expliciet genoemd in die nota. De 

wethouder geeft aan dat er geen geld is. Dat is de stellingname dan. Dat betekent dan toch 

dat er maar twee knoppen overblijven, de lijnen en het verhogen van de kaartjes. Dat zijn 

dan de twee knoppen die er dan zijn. Klopt dat volgens u? 

01:24:29 
Wethouder: In de begroting hebben we hier geen geld voor en we krijgen ook geen 

Rijksmiddelen om de concessie te betalen. Dus als hier geld voor beschikbaar wordt gesteld, 

u als raad gaat daarover en ik hoor u daarover nadenken. Dan moet u dat via een 

raadsvoorstel besluiten. Ik zeg alleen in de begroting: we hebben geen reserve om hier uit te 

putten als gemeente. We hebben wel een OV-bureau. Die reserve wordt volledig ingezet. De 

reserve als gemeente hebben wij niet. Wij krijgen ook geen rijksmiddelen om een OV-

concessie in de lucht te houden. Provincies krijgen dat nou eenmaal, 60 miljoen bij elkaar, en 

als gemeente hebben wij dat nou eenmaal niet. Dus het moet ergens anders vandaan 

komen, uit de algemene middelen. 

01:25:14 

Voorzitter: Een vervolgvraag van de heer Ram. 

01:25:17 

De heer Ram: We zijn hier als allemaal fracties bijeen om de wethouder ideeën mee te 

geven. Bijna alle fracties zeggen: "Daar moet meer geld bij." Dat is de voornaamste 

voorkeur. Onze voorkeur is ook kijken naar de lijnen, maar alle fracties zeggen in feite: "We 

willen er geld bijleggen." Hoe gaat u dan verder met die input, want dat begrijp ik niet 

helemaal. 

01:25:45 
Wethouder: Ik ben lid van het DB van het OV-bureau. De directie van het OV-bureau is hier 

ook aanwezig. Dit is mijn inbreng. Wat u zegt, dat wordt mijn inbreng in het DB van het OV-

bureau, de balans tussen de drie knoppen of de vijf knoppen, zoals u die hier aangeeft. U 

zegt ook: "Die extra bijdrage, dat is een begaanbare weg. Het moet dan maar." Bijna 

iedereen zegt dat het Rijk zou moeten bijspringen en dat het de taak van het Rijk is. Als het 

allemaal niet gebeurd, wees zuinig met de tarieven, wees zuinig met het schrappen van de 

dienstregeling. Die extra bijdrage, dat moet dan maar. Dat is mijn samenvatting. En over de 
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knop vier en vijf zegt u: "Doe dat vooral ook. Investeer in een no-brainer. Investeer dan in 

snellere routes. Elke minuut sneller kan soms tot wel schelen op jaarbasis. Doe dat vooral." 

01:26:43 
Voorzitter: Er is een interruptie van de heer Niejenhuis van de Partij van de Arbeid. 

01:26:51 

De heer Niejenhuis: Heel kort. Ik ben het niet helemaal eens met de samenvatting van de 

heer Ram van de PVV. Die zegt dat bijna alle partijen hier zeggen: "Doe dat maar." Ik en een 

aantal andere partijen hebben gevraagd: "We sluiten dat niet uit, maar wil de wethouder 

daar even op reageren?" Als de wethouder hier zegt: "Ik heb daar geen geld voor. Dat vraagt 

extra geld die nu niet in de begroting zit." Dan heb ik daar wel mijn aarzelingen bij. Dus die 

samenvatting klopt volgens mij niet helemaal, en dat wil ik wel even gemarkeerd hebben. 

01:27:16 
Voorzitter: Duidelijk. Dan verder de wethouder. 

01:27:21 

Wethouder: Als het gaat over investeringen in de infrastructuur, bijvoorbeeld de instelling 

van het Emmaviaduct, er zijn ook andere voorbeelden, doe dat vooral en dat kan soms 

tonnen, misschien wel meer, op jaarbasis schelen. Maar u weet dat was niet in een week 

aangelegd. Dat zal gewoon een tijdje duren voordat we daar op lange termijn een voordeel 

van hebben, maar dan hebben we daar ook permanent voordeel van. 

01:27:46 

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Leemhuis van GroenLinks. 

01:27:51 
De heer Leemhuis: Op zich ben ik gewend dat als de wethouder een zin uitspreekt dat hij die 

ook mag uitspreken, en dat ik dan pas het woord krijgt. Dat was mijn bedoeling, maar ik heb 

hem al. We hebben hier wel een punt te pakken, waar ik ook in mijn woordvoering wat over 

vroeg, want het klopt, de wethouder zegt: "Voor het OV hebben wij wel een risico als 

gemeente, maar we hebben niet de inkomsten, want dat hebben de beide provincies." Ik 

constateer ook dat bijvoorbeeld zo een insnijding, denk ik, voor een groot deel door de 

gemeente gedragen wordt straks. Dus daar zit wel een soort van scheefgroei dat wij als 

gemeente wel investeren in het soepeler, sneller, efficiënter laten verlopen van het OV en 

aan de andere kant, dat is positief voor het OV, wel risico hebben, maar daar geen geld voor 

hebben gekregen. Dus ik zou dat ook aan de wethouder mee willen geven dat dat wel een 

punt is wat voor mijn fractie ook van belang is. 

01:28:50 
Voorzitter: Duidelijk. Ik constateer dat er veel vragen en opmerkingen zijn nog tijdens de 

wethouding. Ik denk dat het voor nu goed is om de wethouder even het verhaal af te laten 

maken en dan kunnen de vragen of opmerkingen achteraf nog meegegeven worden. 

Wethouder. 

01:29:04 

Wethouder: De redenering van de heer Leemhuis is heel goed te volgen. Enerzijds liggen de 

investeringen soms dan bij de gemeente of deels bij de provincie en bij het Rijk. 

Opbrengsten, en daar hebben natuurlijk onze reizigers plezier van, komen dan bij het OV-
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bureau terecht en is daarover na te denken. Ik denk dat dat een terecht punt is. Dan heb ik 

nog een paar vragen, voorzitter, als laatste knop, de zero-emissie knop. "Doen no-brainer. 

Haal het maar naar voren", zegt de Partij voor de Dieren. Dan heb je in ieder geval het 

milieuvoordeel. Het is ook onze ambitie van het OV-bureau om zoveel mogelijk naar zero-

emissie toe te gaan. U weet dat we met die klappen met een paar jaar geleden met de 

elektrische bussen en nu met de waterstofbussen 35 procent de emissie hebben 

teruggebracht. Dus bij zero-emissie is er vijf procent emissie en die laatste vijf procent is ook 

ons streven om daarvan af te willen en richting PVV, dat is ook te meerdere ere en plezier 

van onze burgers, die dan minder lawaai, minder fijnstof binnen uitstoten. Ook als ze samen 

staan te wachten voor het stoplicht samen met een bus, is dat gewoon gezonder voor die 

vader met dat kind voorop. Ik geef u nog mee, richting de heer Ram, dat zero-emissie 

minder kosten heeft dan energieverbruik, dus minder volatiel is, dus minder afhankelijk is 

van de stijging of daling van de energieprijzen. Dus dat is anders dan bij diesel. Dus het is wat 

stabieler allemaal. Ik heb wat losse vragen, voorzitter. De extra bijdrage, wat doen de 

staten? Die dienen natuurlijk allemaal bij te dragen. Bij de provincies lijken alle drie de 

knoppen te willen draaien en dan in de volgorde: eerst dienstregeling, dan tarief en dan 

tenslotte eigen middelen. Dat lijkt zo te zijn. Vorige week in de provincie Groningen 

gesproken, eerder al in de provincie Drenthe. Het verlagen van de maximumsnelheid, de 

VVD vraagt daar naar. Wat betekent dat? De impact voor het OV wordt altijd meegenomen. 

Je moet ook bedenken dat we vaak de maximumsnelheid naar 30 terugbrengen in 

woonwijken, waar vaak geen busroutes zijn. Dus dat is niet relevant. Overigens in de 

afweging geldt dan ook dat de betrouwbaarheid bij lagere snelheden vaak toeneemt. Als je 

rekent dat je 50 kilometer kunt rijden en dat heel vaak niet kunt, omdat er veel ander 

verkeer is of dat er relatief haltes snel op elkaar volgen, dat betekent dat je wel kunt denken 

dat je 50 kunt rijden, maar in feite komt dat in de praktijk niet voor. Antwoord op uw vraag 

of we de impact voor het openbaar vervoer meenemen, is volmondig ja. Dan weet ik niet 

meer van wie deze vraag komt. Dat gaat over de prognoses. De steun is voor twee jaar, de 

reizigers keren pas over zes jaar terug. We hebben prognoses en scenario's. Ik heb daar net 

iets over verteld, scenario één tot en met vier. Het ene type scenario is wat zorgvuldiger en 

wat beter dan andere scenario's. Daar baseren we ons op en we lijken nu scenario twee te 

koersen. Dat heeft allemaal te maken met de beschikbaarheidsvergoeding en de plicht van 

het openbaar vervoer om door te rijden, ook als er niemand in de bus zat, en dat is nou 

eenmaal gebeurd. Volgens mij heb ik nu alles beantwoord, voorzitter. Tot zover. 

01:32:42 
Voorzitter: Dank. Dank kijk ik heel even rond wie er allemaal nog vragen heeft, dan weet ik 

ongeveer hoeveel dat er zijn. Ik begin bij de heer Heiner van de VVD. 

01:32:50 
De heer Heiner: Dank u wel. Ik had nog een vervolgvraag over de maximumsnelheid. In de 

stukken viel te lezen dat het soms ook goed is om de snelheid nog wat te verhogen voor 

bussen en dat dat ook uitgezocht wordt. Hoe serieus bekijkt u dit? 

01:33:04 
Wethouder: Er zijn een aantal separate busstroken voor de Peizerweg naar het hoofdstation 

en daar rijdt geen ander verkeer is. Daar zou het mogelijk kunnen. Er is wel een kruispunt 

met fietsers en voetgangers die wel oversteken bij de Vesta, maar op grote delen daarvan 
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zou je ook harder kunnen rijden. Het is binnen de bebouwde kom, maar je zou daar een 

uitzondering kunnen maken en daarna 70 kunnen laten rijden. 

01:33:27 
Voorzitter: Dan de heer Leemhuis van GroenLinks. 

01:33:30 

De heer Leemhuis: Dank u wel, voorzitter. De meeste fracties horend opteren ze vooralsnog 

voor een invulling richting een bijdrage vanuit de drie-partijen, de drie deelnemende 

overheden. Ik heb daar wel een opvolgende vragen over. Dat lijkt me geen oneindige optie. 

Met andere woorden, dat lijkt me, en ik ben benieuwd hoe de wethouder dat apprecieert, 

niet iets wat we altijd infinitum jaar achterelkaar kunnen doen. Dus ik neem aan dat als we 

dat doen, dat dat heel beperkt kan en dat dat dus betekent dat als het probleem zich blijft 

voordoen, we voor volgende jaren wel verder moeten kijken naar de andere knoppen. Hoe 

ziet de wethouder dat? 

01:34:16 
Wethouder: Ja, dat klopt. Ik heb net al even aangegeven, ook als alle reizigers terug zijn dat 

er nog steeds een financieel probleem is, en de extra bijdrage zal geen eenmalige bijdrage 

zijn. Dat zou een aantal jaren voort kunnen duren. Dat betekent dat er ook dan structurele 

oplossingen moeten zijn. We moeten kijken, want het gaat gewoon uit de begroting, waar 

we gewoon geen rijksmiddelen krijgen om het openbaar vervoer concessie mee te betalen. 

Dat geld is nou eenmaal in 2012 tijdens een sessie naar de provincie gegaan. Dus dat geld 

hebben we gewoon niet. Dat betekent dat we op één of andere manier moeten kijken naar 

wat er wel kan, en wat er wel moet. 

01:34:51 
De heer Leemhuis: Dat is terecht. 

01:34:52 

Voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Ram van de PVV. 

01:34:56 

De heer Ram: Volgens mij had de Stadspartij 100% Groningen nog een vraag over corona die 

ikzelf ook had willen stellen. De de IC-bedden zijn er niet bijgekomen. We zitten nog steeds 

met hetzelfde probleem, hetzelfde scenario, mogelijk met een mogelijke lockdown in het 

najaar als er weer corona opsteekt. Hoe kijkt de wethouder naar dat risico, met het gevolg 

dat er nog meer structureel mensen afhaken? 

01:35:27 
Wethouder: [onhoorbaar]. 

01:35:28 
De heer Ram: Met het risico van de coronamaatregelen voor het openbaar vervoer, 

lockdown en dat soort zaken die mogelijk in het najaar weer op kunnen komen. 

01:35:39 
Wethouder: Als het rijk daarmee dan niet over de brug zou komen, zou dat verschrikkelijk 

zijn. Dus als dat betekent dat de bussen moeten rijden zonder dat daar een vergoeding 

tegenover staat, dat is gewoon onmogelijk. Zoals corona weer van het OV-bureau eist dat 

bussen blijven rijden, ook als daar vrijwel niemand inzit, dat zou totaal unfair zijn als dat 
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zonder correcte vergoeding zou zijn. Dus dan rekenen wij op een 

beschikbaarheidsvergoeding voor het OV. 

01:36:10 
Voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Heiner van de VVD. 

01:36:13 

De heer Heiner: Ik had nog één verduidelijkingsvraag over die coronamiddelen. Ik dacht 20 

miljoen gehoord te hebben, maar dat kan ook een ander getal zijn, maar kunt u daar later 

nog op terugkomen of daar nog geld voor is? Want als er coronamiddelen beschikbaar zijn, 

dan zijn die, ben ik bang, wel hiervoor bedoeld ook. 

01:36:32 
De heer Heiner: Nee, ik kan u daar niets over zeggen. Binnenkort spreken we over de 

jaarrekening en daar ziet u de corona middelen van het Rijk van 47 miljoen, voor 

coronaeffecten zelf 26,8 miljoen. Dat zal dus inderdaad die 20 miljoen zijn. Ik denk dat daar 

op gedoeld wordt. In de rekening hebben we daar bestemmingsvoorstellen voor. U gaat 

over de bestemming van de jaarrekeningresultaten. Als u zegt: "Dat moet anders." Wij raden 

u dat niet aan, omdat die bestemmingsvoorstellen te maken heeft met doorlopende 

projecten en met projecten die ingezet zijn en met maatregelen die ingezet zijn. Dus formeel 

is het een rekeningresultaat. Enig moment is het 31 december, u weet hoe het werkt, en dan 

knipt er één en dan het geld wat niet uitgegeven is, wordt daarmee onderdeel van het 

resultaat, terwijl het project of het effect doorloopt. Dus in de jaarrekening doen we 

bestemmingsvoorstellen voor de volledige 20,4 miljoen van die coronamiddelen die over 

lijken te zijn, maar het is een rekenresultaat en in feite een theoretische opbrengst die niet 

ingezet kan worden, anders dan wat het college voorstelt. Uiteindelijk gaat u er zelf over. Als 

u zegt: "Die bestemmingen, dat is allemaal flauwekul. Stop maar met dat project." Dat is aan 

u. We raden het u niet aan. Dat zou ook raar zijn, maar dat geld wordt uitgegeven aan de 

projecten waarvoor het bedoeld is. Dus dat is niet over. 

01:37:52 
Voorzitter: Dank, wethouder. Dan constateer ik dat alle vragen nog niet beantwoord zijn, 

want er is nog een vraag van mevrouw Bernabela van de Partij voor het Noorden. 

01:38:04 
Mevrouw Bernabela: Ik had nog één vraag, want u had het ook even kort gehad over dat het 

makkelijker moet het reizen, en dat dat ook de reden is waarom heel veel mensen niet met 

de bus gaan. Wat denkt u daaraan te doen, behalve dan misschien meer reclame te kunnen 

maken? Hoe maak je het makkelijker om te gaan reizen met de bus? 

01:38:23 

Wethouder: Dat is een heel goeie vraag. Die vraag heb ik ook doorgeleid aan de directeur 

van het OV-bureau. Die heeft uw vraag ook gehoord. Hoe kunnen we het makkelijker 

maken? Het begint bij: hoe kom ik bij de bushalte? Dus als mensen weigeren naar de 

bushalte te gaan, dan gaan ze ook niet met het OV. Dus dat is die eerste stap. Het openbaar 

vervoer is een goede manier van a naar b te geraken, en als ik op welke plaats in de 

provincie Groningen of Drenthe woon en ik moet naar Zernike of naar de grote markt of het 

hoofdstation of ik moet weer ergens heen, is het doenbaar om dat met het openbaar 

vervoer te doen? Gaat die bus vaak genoeg? Vertrekt hij bij mij in de buurt? Komt hij aan bij 
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de bestemming waar ik ongeveer wezen wil? Staat daar op dat moment een deelfiets te 

huur of staat er een andere manier? Kan ik de laatste kilometer die ik moet afleggen op een 

goede manier doen? Dat is ook een ervaring. De OV-reizigers onder ons raad ik aan om die 

olievlek in werking te blijven stellen van het openbaar vervoer is een goede manier om van a 

naar b te geraken. Je hoort mij iets zeggen over een ketenreis. Je gaat eerst van de deur naar 

die bushalte, van die bushalte moet je nog naar je bestemming toe. Hoe gaat dat laatste 

stuk? We werken samen met het OV landelijk aan apps, MaaS heet dat, Mobilty as a Service. 

Het gaat niet om de wijze van vervoer, maar het gaat erom dat je vervoerd wordt van deur 

naar deur in feite. Kun je met één app ervoor zorgen dat en je busreis betaald is en dat er 

een deelfiets of een deelscooter klaarstaat, of dat je met de trein en bus en een deelfiets je 

hele reis kunt plannen en ook kunt betalen met die ene app. Dus we proberen in de 

interface tussen gebruiker en het openbaar vervoer om dat makkelijker te maken. Dus het 

zijn landelijke ontwikkelingen. Dat kunnen we natuurlijk niet in ons eentje doen, maar daar 

werken we aan en er zijn ook pilots om dat voor elkaar te krijgen. Maar het begint met het 

besef dat openbaar vervoer goed is. Daarom hebben we ook die acties zoals Zomerbroezz'n 

en dat je drie kinderen gratis mee mag nemen. Jong geleerd, oud gedaan. Veel middelbare 

scholieren hebben dat, studenten hebben een OV-jaarkaart. Er zijn allemaal mensen die het 

OV kennen en de stijgende benzineprijzen, dieselprijzen helpen misschien wel mee om 

mensen toch te bewegen van ik laat die auto staan. Die tweede auto verkopen en we gaan 

wel vaker in het openbaar vervoer. Dat zal het moeten zijn, maar kunnen we mensen niet 

dwingen om met het openbaar vervoer te gaan. Tot zover. 

01:40:55 
Voorzitter: Dank en mooie laatste woorden voor een pleidooi voor het OV volgens mij. U 

heeft in deze sessie input aan de wethouder mee kunnen geven en later heeft u nog een 

mogelijkheid om een motie vreemd in te dienen, maar dat is wel nadat de conceptbegroting 

is vastgesteld en u die heeft ontvangen. Ik dank u allen voor uw bijdrage en dan sluit ik deze 

sessie niet voordat de heer Leemhuis nog een nog een vraag stelt. 

01:41:24 
De heer Leemhuis: Het is van de orde, maar het is natuurlijk altijd vrij aan de raad om 

wanneer het wil moties in te dienen. 

01:41:30 
Voorzitter: Dat is volledig correct, maar op dit onderwerp zou ik het toch heel erg afraden 

om dat aan de aankomende raad al te doen, want dan is de conceptbegroting nog niet rond, 

maar feitelijk gezien klopt dat natuurlijk helemaal. Allen een hele fijne avond nog, en 

nogmaals dank voor uw bijdrage. Tot ziens. 

 


