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Kaders ontwerpbegroting 2020 en Jaarstukken 2018 van het
OV-bureau Groningen Drenthe

Geachte dames en heren,
Aanleiding
Hierbij bieden wij u de kaders ontwerpbegroting 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe aan. Deze
kaderbrief is op 9 april 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe.
Naast de kaders voor de ontwerpbegroting 2020 doen wij u Jaarverslag en Jaarrekening 2018 van het
OV-bureau Groningen Drenthe met de goedkeurende controleverklaring van de accountant ter informatie
toekomen.
Rol en bevoegdheden PS in deze fase
De kaderbrief 2020 en jaarstukken 2018 van het OV-bureau Groningen Drenthe worden u respectievelijk ter
bespreking en ter informatie toegezonden.
Vervolg
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de Ontwerpbegroting acht weken voor vaststelling
worden aangeboden aan Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van de gemeente
Groningen. Gekozen is om nu in plaats van de ontwerpbegroting 2020 een kaderbrief met de algemene
financiële en beleidshoofdlijnen, gelijktijdig met de Jaarstukken 2018 naar u te sturen. Voor 1 mei zult u de
ontwerpbegroting toegezonden krijgen waarop u een zienswijze kenbaar kunt maken.
Vervolgens is het voornemen om de ontwerpbegroting voor 31 juli aanstaande door het AB van het OV-bureau
te laten vaststellen. De vergadering staat gepland voor 4 juli 2019 (reservedatum 8 juli 2019).
Nadere toelichting
Jaarverslag en Jaarrekening 2018
Terugblik in Hoofdlijnen
Het jaar 2018 was een grillig jaar. Het financiële resultaat over 2018 is (licht) positief maar mede vanwege de
stakingen in het openbaar vervoer zijn de doelstellingen voor onze beleidsindicatoren niet in alle gevallen
gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn wel de eerste 14 zero emissie bussen gaan rijden, zowel op waterstof als
batterij-elektrisch en is de aanbesteding van de GD-concessie dec 2019-2029 succesvol en zonder rechtszaak
afgerond.
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Exploitatiesaldo
De jaarrekening sluit met een positief resultaat € 367.000,- In de begroting 2018 was een exploitatiesaldo
verwacht van - € 1.444.000,- (negatief). De beschikbare weerstandscapaciteit bedroeg per 31 december 2017
€ 17,4 miljoen. Met de toevoeging van het exploitatiesaldo en een onttrekking op de algemene reserve van
€ 4,2 miljoen over het jaar 2018 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018 € 13,57
miljoen. De onttrekking aan de algemene reserve is voor het vormen van twee bestemmingsreserves bestaande
uit € 2,34 miljoen ten behoeve van kwaliteitsimpuls en voor€ 1,87 miljoen dekking kapitaallasten busremise
Emmen. Deze twee laatste mutaties volgen uit eerdere bestuurlijke besluitvorming in het dagelijks bestuur.
Echter wanneer vergeleken wordt met 2017 dan ontstaat een minder goed beeld. Deze verschuivingen zijn
mede het gevolg van de 9 stakingsdagen. Ten opzichte van 2017 is in 2018:
het aantal reizigerskilometers met -0,9% gedaald;
het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer gehandhaafd;
• de CO2 uitstoot per reizigerskilometer met 0,8% gestegen en
een kostendekkingsgraad gerealiseerd van 49,3%.
Onderstaand gaan wij in op de hoofdlijnen van 2018 vanuit de 'perspectieven' beleidsindicatoren, en
beleidsinhoud.
In 2018 zijn de eerste 14 zero emissie bussen gaan rijden, zowel op waterstof als batterij-elektrisch en is de
aanbesteding van de GD-concessie dec 2019-2029 succesvol en zonder rechtszaak afgerond.
Beleidsindicatoren
Indicator

Realisatie
2017
8,2% t.o.v.
2016
7,7(HOV7,7)

Doelstelling 2018

7,5 (HOV 7,8)

7,6 (HOV 7,8)

7,6 (HOV 7,8)

Gebiedsdekking

100% van
7.00-24.00

100% van 7.0024.00

100% van 7.0024.00

C02-uitstoot g/rkm
(2016=123gr/rkm)

8.9% daling
t.o.v. 2016
(112g/rkm)

4% daling
t.o.v. 2016

100% van 7.0024.00
8,1% daling
(113gr/rkm)

Reizigerskilometers
Klanttevredenheid

+4% t.o.v.
2016

Realisatie 2018
to.v. 2016
+ 7,3%
*(+ 9,2%)

Realisatie 2018
t.o.v. 2017
-0,9%

*(+ 1,0%)

0,8% stijging
(113g/rkm)

51,1%
Kostendekkingsgraad
51%
49,3%
49,3%
* realisatie gecorrigeerd voor stakingsdagen in 2018
NB. Klanttevredenheid, Gebiedsdekking en Kostendekkingsgraad wordt niet uitgedrukt t.o.v. een jaar, maar
betreft de realisatie over het verantwoorde jaar; 2018
Reizigerskilometers
De doelstelling voor reizigerskilometers is niet gerealiseerd, wanneer alleen vergeleken wordt met het jaar
2017. Door negen stakingsdagen (waarvan zeven dagen landelijk en twee dagen beperkt regionaal is gestaakt)
en door het langdurige zeer warme, mooie en droge weer is het jaar 2018 een andere dan de afgelopen jaren
geweest. Wanneer de vergelijking wordt gemaakt ten opzichte van het jaar 2016, zoals in de begroting 2018
staat aangegeven, dan is de doelstelling inzake reizigerskilometers ruimschoots gehaald.
Waar de afgelopen jaren zich kenmerken door een voortgaande groei in het vervoer (tussen de 5% en 8%
gemiddeld), is er in 2018 door de stakingen sprake van een lichte daling van het aantal reizigers en
reizigerskilometers. De staking heeft op de dagen dat er rondom de stakingsdagen wel gereden is ook reizigers
'weggejaagd', onder meer vanwege voortdurende onduidelijkheid of er wel of niet gestaakt zou gaan worden.
Daarnaast heeft het aanhoudende warme weer en weinig neerslag gezorgd voor minder OV-gebruik dan
normaal. Het effect van het warme en droge weer en het effect van minder reizen rondom de stakingsdagen is
niet zonder meer te kwantificeren. Het effect van de dagen waarop er daadwerkelijk gestaakt is wel te
kwantificeren, door uit te gaan van het aantal reizigers en reizigerskilometers op vergelijkbare nietstakingsdagen. Als wij die correctie maken, zou er sprake zijn een lichte stijging van het aantal reizigers (+0,3%)
en reizigerskilometers (+1,0%) ten opzichte van 2017.

Klanttevredenheid
De klanttevredenheid voor 2018 is (ondanks de stakingen) onveranderd op een hoog niveau (7,6 en voor HOV
7,8). Met deze cijfers zijn de gestelde doelen over 2018 bereikt. De verwachting was dat vanwege de (dreiging
van) stakingen, de grote drukte in de bussen en de werkzaamheden in en om de stad Groningen de
klanttevredenheid onder druk zou komen te staan, maar dit lijkt niet het geval. Het mooie weer van 2018 en het
feit dat Groningen Bereikbaar er goed in is geslaagd de overlast voor het openbaar vervoer tijdens de
werkzaamheden Ring Zuid in Groningen te beperken, zouden daarvoor redenen kunnen zijn.
Gebiedsdekkina
De gebiedsdekking van het vervoeraanbod met regulier geconcessioneerd busvervoer (inclusief het
Kleinschalig OV) en Hubtaxi is conform doelstelling volledig tussen 07.00 en 24.00 uur.
COy-uitstoot a/rkm
De duurzaamheidsdoelstelling voor 2018 is niet gehaald, wanneer wordt vergeleken met het jaar 2017. Per
reizigerskilometer is de uitstoot CO2 in 2018 namelijk 113 gram, terwijl de doelstelling was 108 gram CO2 per
reizigerskilometer. De totale C02-uitstoot is echter in 2018 wel degelijk gedaald ten opzichte van 2017. Echter,
het aantal reizigerskilometers is harder gedaald dan de C02-uitstoot waardoor per saldo het aandeel CO2 per
reizigerskilometer verhoudingsgewijs iets gestegen is.
Wanneer de vergelijking wordt gemaakt met het jaar 2016, zoals in de begroting 2018 is opgenomen, dan is de
duurzaamheidsdoelstelling ruimschoots gehaald.
Kostendekkinasaraad
De kostendekkingsgraad van het OV is met 49,3% lager ten opzichte van de doestelling van 51%. De oorzaak
is dat er meer lasten zijn verantwoord in 2018 dan begroot in de doelstelling en dat er minder baten waren dan
begroot in de doelstelling. Financieel is 2018 een relatief positief jaar geweest. Het begrote negatieve resultaat
van € -1,4 miljoen is bijgestuurd naar een licht positief resultaat van € 367.000,-, ondanks de in paragraaf 3.3
van de jaarstukken genoemde extra lasten.
Beleidsinhoud
Het jaar 2018 is het jaar geweest waarin de aanbesteding van de GD-concessie heeft plaats gevonden. Na een
zorgvuldig gevoerde procedure waar uiteindelijk drie kwalitatief hoogwaardige offertes zijn ingediend, mag de
zittende vervoerder Qbuzz vanaf december 2019 opnieuw het vervoer in Groningen en Drenthe voor 10 jaar
verzorgen. Bijzonder hierbij is dat er geen rechtszaak is gevoerd rond de gunning van de concessie waardoor
Qbuzz bijna anderhalf jaar beschikbaar heeft voor de implementatie van de gewonnen concessie.
Het winnende bod kenmerkt zich door:
toenemende kwaliteit en het ontzorgen van reizigers, met meer comfortabele bussen met wifi en airco
en met een Q+-app die het voor de reizigers veel makkelijker maakt om actief geïnformeerd onderweg
te zijn in Groningen en Drenthe,
betere kennis van wat reizigers doen en willen door data- en informatie gestuurd werken,
hogere betrouwbaarheid in uitvoering en betere facilitering en aansturing van chauffeurs en bussen
door data- en informatie gestuurd werken,
een grote verduurzamingsslag; alle stadsbussen en Q-link bussen worden elektrisch in de volgende
concessie, streekbussen worden deels elektrisch en gaan voor de rest op HVO rijden, net zoals de
Qliners. Dit leidt tot een CO2 reductie van 90% per 2020 en verdere stappen in de jaren erna.
Op 9 april 2018 is de projectorganisatie GR Publiek Vervoer van start gegaan. Het OV-bureau werkt samen met
Publiek Vervoer, welke namens de deelnemers het contractbeheer en advisering over dóórontwikkeling van
kleinschalig (doelgroepen)vervoer verzorgt. Publiek Vervoer laat in opdracht van het OV-bureau de Hubtaxi,
vrijwilligersvervoer en lokale vervoersinitiatieven uitvoeren en in opdracht van alle Groninger en Drentse
gemeenten het Wmo- en leerlingenvervoer.
Het OV-bureau is voornemens om formeel toe te treden tot de GR Publiek Vervoer in 2019.
Op 10 december 2017 zijn op Q-link groen (Zuidhorn - Groningen) tien volledig elektrische bussen gaan rijden,
de eerste zero emissie bussen naast de twee waterstofbussen en twee elektrische bussen voor de Airportlink.
Nationaal en internationaal is er verder veel belangstelling voor de verduurzamingsstrategie van het OV-bureau
Groningen Drenthe.

Het OV-bureau bezit op twee locaties strategisch vastgoed zodat het gebruik hiervan veilig gesteld kan worden
voor de toekomst, ongeacht welke vervoerder het busvervoer uitvoert. Dat betreft de stalling aan de Peizerweg
in Groningen en de stalling aan de Tweede Bokslootweg in Emmen. Het OV-bureau heeft in 2018 grond
gekocht voor een nieuwe stalling in Emmen en heeft het contract voor de bouw van deze stalling aanbesteed en
gegund aan Buursema Bouwbedrijf BV. De energiezuinige stalling wordt in 2019 gebouwd. Op de stalling aan
de Peizerweg in Groningen zijn in oktober zonnepanelen geplaatst. Tevens is de aanbesteding voor een
waterstoftankstation eind 2018 gestart, met de bedoeling dat hier vanaf december 2020 twintig waterstofbussen
kunnen tanken.
Kaders ontwerpbegroting 2020
In de ontwerpbegroting 2020 zal het OV-bureau ambitielijnen meenemen als richting voor het te voeren
meerjarenbeleid van het OV-bureau en deze in financiële zin vertalen voor het jaar 2020. In de begrotingen die
volgen voor de jaren na 2020 is deze uiteraard bij te stellen. Deze ambitielijnen betreffen;
verbeteren van de ontsluiting van wijken en platteland, onder meer door op knooppunten (hubs) de
verbinding te leggen met kleinschaliger vormen van vervoer zoals de Hubtaxi,
toekomstvaste bereikbaarheid, onder meer door goede en snelle verbindingen van en naar de steden
en wellicht een systeemsprong,
verdere verduurzaming van het OV in brede zin.
In de ontwerpbegroting 2020 zal het OV-bureau deze ambitielijnen op hoofdlijnen verder uitwerken en ze
toedelen aan algemene beleidsdoelstellingen. Dit is met name ingegeven aan de ruimte die het huidige
dagelijks bestuur wil meegeven aan het ‘nieuwe’ dagelijks bestuur om de koers voor de komende
collegeperiode te vertalen naar (ambities met) het openbaar vervoer in de gemeente Groningen en beide
provincies. Heel recent heeft de vorming van het nieuwe college van de gemeente Groningen plaatsgevonden,
en de gemeente is op dit moment bezig met het opstellen van een OV-visie. In de beide provincies loopt
momenteel het proces van formatie en collegevorming. De ontwerpbegroting 2020 van het OV-bureau zal zoals
wij eerder schreven om tijdswille voor 1 mei in procedure worden gebracht.
Op 9 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen 2018-2022
vastgesteld. Uit de vastgestelde notitie volgt de ondergrens van het benodigde weerstandsvermogen. De
ondergrens bedraagt € 4.750.000,-.
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na vaststelling van de jaarrekening 2018 en de bestemming van
het resultaat een saldo van € 13,57 miljoen. Hiermee is de weerstandscapaciteit ruim hoger dan de ondergrens.
Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de bespreking van de
bijgevoegde notitie Kaders ontwerpbegroting 2020.
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