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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de deelname 
aan de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA. De formalisatie van reeds bestaande samenwerking 
ten behoeve van het openbaar vervoer. 

 

 
1. Samenvatting 
 
In de huidige situatie verrichten de nationale databank OV (hierna NDOV) gegevens en decentrale 
OV autoriteiten (hierna DOVA) diverse taken voor de decentrale overheden en OV-autoriteiten. 
Meerwaarde van deze samenwerking ligt voor de overheden vooral in beschikbaarheid, 
deelbaarheid en uniformiteit van informatie/data en de bij NDOV en DOVA aanwezige 
specialistische kennis. Om NDOV en DOVA haar taken goed uit te kunnen laten voeren is het 
noodzakelijk om de samenwerking in een rechtspersoon vorm te geven. Dat is nu niet het geval.  
Na consultatie van dé autoriteit op dit gebied Mr. Gijs Verberne van Van Doorne advocaten is het 
voorstel de samenwerking vorm te geven in een coöperatieve vereniging met uitsluiting van 
aansprakelijkheid (CV U.A.) 
 
Het deelnemen aan de CV NDOV-DOVA U.A. is voor Groningen (en Drenthe) een bijzondere. Als 
provincies zijn wij voornemens deel te nemen voor wat betreft onze bevoegdheid voor het 
regionale spoor. Voor onze regionale bevoegdheid inzake busvervoer hebben wij samen met de 
gemeente Groningen en de provincie Drenthe de gemeenschappelijke regeling OV-bureau 
Groningen Drenthe (hierna OV-bureau) in 2005 opgericht. Ten aanzien van het busvervoer stellen 
wij voor de mogelijkheid te bieden aan het OV-bureau om deel te nemen aan de CV NDOV-DOVA 
U.A.. 
 
Het OV-bureau biedt in zijn huidige vorm geen mogelijkheid voor het OV-bureau om deel te nemen 
in andere organisaties zoals de CV NDOV-DOVA. Middels deze voordracht willen wij de 
gemeenschappelijke regeling wijzigen om deelname van het OV-bureau aan de CV NDOV-DOVA 
U.A. mogelijk te maken en om tevens zelf deel te nemen voor wat betreft onze bevoegdheid voor 
het regionale spoor. 
 
Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat de overheden geen bevoegdheden overdragen aan de 
coöperatieve vereniging. De coöperatieve vereniging kan taken uitvoeren voor de leden, maar 
heeft geen enkele bevoegdheden ten aanzien van OV-beleid. Voor de bevoegdheden van de 
colleges van GS en PS van provincie Groningen en provincie Drenthe en het college van B&W en 
raad van gemeente Groningen verandert er niets.  

 
2. Doel en wettelijke grondslag 
 
Doel van deze voordracht is om uw Staten ons voorgenomen besluit voor te leggen om deel te 
kunnen nemen aan de CV NDOV-DOVA U.A. voor onze bevoegdheid voor het regionale spoor en 
om inzake het busvervoer het voor het OV-bureau mogelijk te maken om deel te nemen aan de CV 
NDOV-DOVA U.A.. 
 
Deelname provincie Groningen 
De wettelijke grondslag voor de provincie Groningen om deel te nemen aan de CV NDOV-DOVA 
U.A. is gelegen in artikel 158 lid 2 van de Provinciewet. Dit artikel stelt 
Gedeputeerde Staten besluiten slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan 
nadat provinciale staten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun 
wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. 
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Deelname OV-bureau 
Om het voor het OV-bureau mogelijk te maken om deel te nemen aan de CV NDOV-DOVA U.A. 
zijn een tweetal acties noodzakelijk. 
 
Ten eerste zal de gemeenschappelijke regeling van het OV-bureau aangepast moeten worden om 
het voor het OV bureau mogelijk te maken deel te nemen aan een andere gemeenschappelijke 
regeling danwel andere privaatrechtelijke rechtspersoon. Voor het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe is op basis van artikel 51 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen toestemming nodig van de gemeenteraad, onderscheidenlijk 
Provinciale Staten. 
 
In de wijziging van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau nemen wij een bepaling op dat elke 
keer dat het OV-bureau gebruik wil maken van de mogelijkheid tot deelname aan een andere 
organisatie (publiek of privaat) toestemming nodig is van de gemeenteraad, onderscheidenlijk 
Provinciale Staten van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe. De 
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
Ten tweede is nogmaals toestemming van gemeenteraad, onderscheidenlijk provinciale staten van 
de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe nodig om het OV-bureau gebruik 
te laten maken van de bovengenoemde mogelijkheid door deelname aan de CV NDOV-DOVA. De 
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
 
Deelname van de provincie Groningen aan de CV NDOV-DOVA U.A. 
Nadat uw Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen ter kennis te brengen is 
het voornemen ons voorgenomen besluit tot deelname aan de CV NDOV-DOVA U.A. te 
formaliseren.  
 
Procedure wijziging gemeenschappelijke regeling OV-bureau 
Op grond van art. 28 van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau moet het Algemeen Bestuur 
een verzoek tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling doen aan de deelnemers van de 
gemeenschappelijke regeling OV-bureau. De deelnemers kunnen bij gelijkluidend besluit de 
gemeenschappelijke regeling wijzigen. In zijn vergadering van 10 juli 2018 heeft het Algemeen 
Bestuur van het OV-bureau tot dit verzoek besloten. 
 
Deelname van het OV-bureau aan de CV NDOV-DOVA U.A. 
Na het verkrijgen van toestemming door gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten van 
Groningen en Drenthe tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau is het 
Algemeen Bestuur bevoegd om te besluiten tot deelname in de CV NDOV-DOVA U.A.. Ook voor 
dit besluit is toestemming van de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten van 
Groningen en Drenthe noodzakelijk. In onderhavige voordracht wordt voor beide zaken 
toestemming gevraagd. 
 
Planning 
Het streven is om de formalisatie van de CV NDOV-DOVA U.A. voor 1 januari 2019 af te ronden. 
Hiervoor zijn vele besluiten door colleges en raden en staten noodzakelijk. Onze planning is erop 
gericht aan het streven van 1 januari 2019 te voldoen. 
 
Een terugkerend onderwerp 
Zoals u weet werkt het OV bureau voor kleinschalig vraag gestuurd vervoer samen met de 
gemeenten van beide provincies in de organisatie Publiek Vervoer. Voor de formalisatie van die 
organisatie is gekozen voor het oprichten van een gemeenschappelijke regeling BVO 
(Bedrijfsvoeringsorganisatie) Het OV-bureau kan op dit moment niet deelnemen in deze 
gemeenschappelijke regeling net zo min als zij nu kan deelnemen aan de CV NDOV-DOVA U.A. 
Op basis van de hiervoor voorgestelde wijziging van zijn eigen gemeenschappelijke regeling, kan 
het OV-bureau verzoeken tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling BVO Publiek 
Vervoer. 
Op dit moment is de gemeenschappelijke regeling BVO Publiek Vervoer nog niet goed 
vormgegeven om deelname door het OV-bureau voor te stellen. Het streven is dat de 
gemeenschappelijke regeling BVO Publiek Vervoer bij de eerste evaluatie geschikt gemaakt zal 
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worden om deelname van het OV-bureau mogelijk te maken. Wij verwachten dat die evaluatie in 
2019 zal plaatsvinden. Voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling BVO Publiek 
Vervoer is wederom toestemming noodzakelijk van alle betrokken gemeenteraden en de 
Provinciale Staten van Groningen en Drenthe.  
 
4. Begroting 
 
De deelname aan NDOV en DOVA brengt kosten met zich mee. Dit was zo en blijft zo. Voor 
deelname aan het NDOV neemt het OV-bureau de kosten voor zijn rekening. Deze bijdrage is 
onderdeel van de begroting van het OV-bureau. 
 
Voor deelname aan DOVA nemen wij als provincie de kosten op ons (gelijk hoe het nu gaat). 
In het bestedingsplan 2018 van de duVV is € 300.000 opgenomen voor deelname aan diverse 
organisaties waarin landelijk wordt samengewerkt aan allerlei zaken i.r.t. mobiliteit waaronder 
openbaar vervoer. Het DOVA is één van die landelijke organisaties.  
 
5. Inspraak/participatie 
 
Niet van toepassing. 
 
6. Nadere toelichting 
 
Aanleiding voor oprichting coöperatieve vereniging 
Tot 1 januari 2017 was de provincie Noord-Holland de huisvader voor NDOV (de nationale 
databank OV gegevens, waarin alle actuele data van het OV wordt verzameld voor heel 
Nederland). Dit huisvaderschap is per 1 januari 2017 overgebracht naar het CROW. De intentie 
was om deze overgang te bekrachtigen middels een bestuursovereenkomst tussen alle overheden 
en CROW. Vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid bij een bestuursovereenkomst heeft 
deze bekrachtiging niet plaatsgevonden. De bestaande bestuursovereenkomst tussen de 
overheden en Noord-Holland als huisvader, lopen tot en met 31 december 2018. Om voor 2019 
een grondslag voor financiering te hebben, moet voor 2019 een passende juridische vorm worden 
gevonden. 
 
Momenteel fungeert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag1 (hierna MRDH) huisvader voor 
DOVA tegen volledige vergoeding. De werknemers zijn in dienst van de Vervoerregio Amsterdam, 
gemeente Amsterdam, ministerie IenW, MRDH en OV-bureau Groningen Drenthe en 
gedetacheerd naar MRDH, voor het verrichten van de DOVA activiteiten. MRDH heeft begin 2017 
aangegeven van haar huisvaderschap af te willen. Om die reden zoekt DOVA naar een andere 
constructie van een passende juridische vorm. 
 
Waarom een Coöperatieve vereniging? 
Voor de werkzaamheden die worden verricht moeten NDOV en DOVA georganiseerd worden in 
een rechtspersoon. Dé autoriteit op dit gebied Mr. Gijs Verberne van Advocatenkantoor Van 
Doorne heeft geadviseerd de samenwerking vorm te geven in een coöperatieve vereniging. 
Overwegingen voor de keuze van deze rechtsvorm zijn de wens voor een ‘lichte organisatie’, de 
fiscale aspecten en de aanbestedingsrechtelijke voorwaarden. De OV-autoriteiten kunnen in alle 
opzichten (governance, inhoudelijk, financieel) voldoende sturing en invloed uitoefenen op de 
coöperatieve vereniging. Omdat het een coöperatieve vereniging U.A. betreft (uitsluiting 
aansprakelijkheid) kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële 
tekorten van de coöperatieve vereniging ingeval van faillissement. 
 
De coöperatieve vereniging biedt een grote mate van vrijheid qua inrichting vanwege de beperkte 
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. De coöperatie kent twee verplichte organen: de 
algemene ledenvergadering en het bestuur. De afgevaardigden van de overheden (met 
vertegenwoordigingsbevoegdheid/mandaat) vormen de algemene ledenvergadering. De leden van 
de coöperatieve vereniging zijn de eigenaren en oefenen via de algemene ledenvergadering de 
bevoegdheden behorend bij het eigenaarschap uit. De vertegenwoordiging van de leden in de 
ledenvergadering staat partijen vrij. Dit kunnen bestuurders zijn, maar ook ambtenaren (met 
vertegenwoordigingsbevoegdheid). Het bestuur wordt benoemd door de algemene 

                                                      
1 In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vormen 23 gemeenten een vrijwillig 
samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.  
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ledenvergadering en kunnen (dezelfde dan wel andere) afgevaardigden van de leden zijn of 
externen. Leden zijn op grond van de wet verplicht een ledenovereenkomst met de coöperatieve 
vereniging te sluiten. In de ledenovereenkomst wordt vastgelegd welke diensten c.q. zaken de 
overheden van de coöperatieve vereniging afnemen en onder welke voorwaarden. Er is 
uitdrukkelijk geen sprake van overdracht van bevoegdheden van de overheden aan de 
coöperatieve vereniging. 
 
Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe  
Om deelname van het OV-bureau in de coöperatieve vereniging mogelijk te maken, is een 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau noodzakelijk. De gemeenschappelijke 
regeling moet expliciet toestaan dat deelname in een andere rechtspersoon mogelijk is. De huidige 
regeling voorziet op dit moment niet in een dergelijke bepaling. Daarom wordt voorgesteld om de 
gemeenschappelijke regeling OV-bureau als volgt te wijzigen door toevoeging van een nieuw 
artikel 32: 
 
Artikel 32 
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam            
OV-bureau kunnen, ieder voor zover zij voor het OV-bureau bevoegd zijn, een 
gemeenschappelijke regeling treffen als bedoeld in artikel 93 onderscheidenlijk artikel 96 van de 
Wet of besluiten tot de oprichting van of deelneming aan een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
2. Indien het dagelijks bestuur of de voorzitter een gemeenschappelijke regeling treft of besluit tot 
oprichting van of deelneming aan een privaatrechtelijke rechtspersoon, behoeft zij toestemming 
van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt geen besluit dan nadat van provinciale 
staten onderscheidenlijk gemeenteraad van iedere deelnemer instemming is verkregen. 
3. In dit artikel wordt onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling of oprichting van of 
deelneming aan een privaatrechtelijke rechtspersoon tevens verstaan het toetreden tot, uittreden 
uit of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling of privaatrechtelijke rechtspersoon. 
 
7. Geheimhouding 
 
Niet van toepassing. 
 
8. Voorstel 
 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
Wirdum, 10 september 2018  
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 H.J. Bolding , secretaris. 
 
 
 
 
 
Behandeld door : Jaap Mulder    
Telefoonnummer : 050-316 4528/06-46236401 
e-mail                 : J.R.Mulder@provinciegroningen.nl 
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Nr.                                                                                  39/2018 
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 10 september, nr. 2018-042.500, MoB; 
 
Gelet op 
- artikel 158 lid 2 van de Provinciewet  
- artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen  
- artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe;  
 
 
 Besluiten: 
 
 
1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de 

gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe overeenkomstig bijgevoegd 
besluit; 

2. In te stemmen met de voorgenomen oprichting van en deelneming door OV-bureau Groningen 
Drenthe in de CV NDOV-DOVA U.A. overeenkomstig het tweede lid van artikel 32 van de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe; 

3. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen voor de 
voorgenomen oprichting van en deelneming door de provincie in de CV NDOV-DOVA U.A 
overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.  

 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                 , voorzitter 
 
 
 
                                                  , griffier. 
 
 
 
Bijlagen bij het besluit 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
OV-bureau Groningen Drenthe  

GS-Besluit 

2 
 

Akte van oprichting CV NDOV-DOVA U.A. Akte  

3 
 

Ledenovereenkomst CV NDOV-DOVA U.A. Voorgenomen overeenkomst 

 
 
 
 
 


