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Bestuursconvenant 
 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe 
 
Partijen 
1. Gemeente Groningen, gevestigd aan Grote Markt 1 te Groningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer P.E.J. den Oudsten; 
2. Gemeente Haren, gevestigd aan Raadhuisplein 10 te Haren, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar burgemeester de heer P. van Veen; 
3. Gemeente Grootegast, gevestigd aan Hoofdstraat 97, 9861 AC Grootegast, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer A. van der Tuuk; 
4. Gemeente Marum, gevestigd aan Molenstraat 45 te Marum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar burgemeester de heer H. Kosmeijer; 
5. Gemeente Leek, gevestigd aan Tolberterstraat 66 te Leek , rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar burgemeester de heer B.C. Hoekstra; 
6. Gemeente Zuidhorn, gevestigd aan Hooiweg 9 te Zuidhorn, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar burgemeester de heer L.K. Swart; 
7. Gemeente Appingedam, gevestigd aan Wilhelminaweg 14 te Appingedam, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar (waarnemend) burgemeester de heer A.W. Hiemstra; 
8. Gemeente Bedum, gevestigd aan Schoolstraat 1 te Bedum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar (waarnemend) burgemeester mevrouw E. van Lente; 
9. Gemeente Loppersum, gevestigd aan Stationslaan 1 te Loppersum, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer A. Rodenboog; 
10. Gemeente Ten Boer, gevestigd aan Hendrik Westerstraat 24 te Ten Boer, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer N.A. van de Nadort; 
11. Gemeente Delfzijl, gevestigd aan Johan van den Kornputplein 10 te Delfzijl, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer G. Beukema; 
12. Gemeente Eemsmond, gevestigd aan Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester mevrouw M. van Beek; 
13. Gemeente De Marne, gevestigd aan R. Ritzemastraat 2 te Leens, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer F.A. Wiersma; 
14. Gemeente Winsum, gevestigd aan Hoofdstraat W 70 te Winsum, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer M.A.P. Michels; 
15. Gemeente Bellingwedde, gevestigd aan Hoofdweg 2 te Wedde, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester mevrouw J. Snijder-Hazelhoff; 
16. Gemeente Hoogezand-Sappemeer, gevestigd aan Gorecht-Oost 157 te Hoogezand, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer P.M. de Jonge; 
17. Gemeente Menterwolde, gevestigd aan Kerkstraat 2 te Muntendam, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer R. Munniksma; 
18. Gemeente Oldambt, gevestigd aan Johan Modastraat 6 te Winschoten, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer P. Smit; 
19. Gemeente Pekela, gevestigd aan Raadhuislaan 8 te Oude Pekela, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer J. Kuin; 
20. Gemeente Slochteren, gevestigd aan Hoofdweg 10A te Slochteren, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer G.J. ten Brink; 
21. Gemeente Stadskanaal, gevestigd aan Raadhuisplein 1 te Stadskanaal, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester mevrouw B.A.H. Galama; 
22. Gemeente Veendam, gevestigd aan Raadhuisplein 5 te Veendam, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer S. Swierstra; 
23. Gemeente Vlagtwedde, gevestigd aan Dorpsstraat 1 te Sellingen, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester mevrouw L.A.M. Kompier; 
24. Gemeente Aa en Hunze, gevestigd aan Spiekersteeg 1 te Gieten, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar burgemeester de heer J. Hoekema; 
25. Gemeente Assen, gevestigd aan Noordersingel 33 te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar burgemeester de heer M. Out; 
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26. Gemeente Midden-Drenthe, gevestigd aan Raadhuisplein 1 te Beilen, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar (waarnemend) burgemeester de heer T. Baas; 

27. Gemeente Noordenveld, gevestigd aan Raadhuisplein 1 te Roden, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar burgemeester de heer K. Smid; 

28. Gemeente Tynaarlo, gevestigd aan Kornoeljeplein 1 te Vries, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar burgemeester de heer M. Thijsen; 

29. Gemeente Hoogeveen, gevestigd aan Raadhuisplein 1 te Hoogeveen, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer K. Loohuis; 

30. Gemeente Meppel, gevestigd aan Grote Oever 26 te Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar burgemeester de heer R.T.A. Korteland; 

31. Gemeente Westerveld, gevestigd aan Raadhuislaan 1 te Diever, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar burgemeester de heer H.R. Jager; 

32. Gemeente De Wolden, gevestigd aan Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer de Groot; 

33. Gemeente Borger-Odoorn, gevestigd aan Hoofdstraat 50 te Exloo, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar burgemeester de heer J. Seton; 

34. Gemeente Coevorden, gevestigd aan Hoofdstraat 2 te Coevorden, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar burgemeester de heer B. Bouwmeester; 

35. Gemeente Emmen, gevestigd aan Vreding 5 te Emmen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
burgemeester de heer H.F. van Oosterhout; 

36. OV-bureau Groningen Drenthe (hierna OV-bureau), gevestigd aan Overcingellaan 15E te Assen, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer J.A. van Selm; 

37. Provincie Groningen, gevestigd aan Sint Jansstraat 4 te Groningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar commissaris van de Koning de heer R. Paas; 

38. Provincie Drenthe, gevestigd aan Westerbrink 1 te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar (waarnemend) commissaris van de Koning de heer J.J. van Aartsen. 

 
Overwegingen 
 
1. De gemeentelijke deelnemers en het OV-bureau hebben ten behoeve van het uitvoeren van 

contractmanagement en ontwikkeling en innovatie van Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe een 
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe opgericht; 

2. De deelnemers erkennen dat betrokkenheid bij Publiek Vervoer zowel ambtelijk als bestuurlijk belangrijk is 
voor de toekomst van Publiek vervoer in de breedste zin des woords in hun regio’s; 

3. Vanwege het belang dat deelnemers hechten aan Publiek Vervoer in haar regio’s wensen zij op bestuurlijk 
niveau betrokken te zijn en blijven bij de verdere ontwikkeling en innovatie van het publiek vervoer. 
Eveneens biedt dit hen de mogelijkheid om vast te stellen of afstemming van beleid wenselijk of 
noodzakelijk is; 

4. Deelnemers geven met dit convenant aan zich verbonden te voelen bij elkaar en betrokken te zijn bij 
Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Dit convenant staat andere en verdergaande (bestuurlijke) 
samenwerking tussen individuele deelnemers op lokaal, regionaal en provinciaal niveau niet in de weg. 

 
De deelnemers komen overeen: 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. Convenant: de onderhavige bestuurlijke samenwerking; 
2. Bedrijfsvoeringsorganisatie: de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer 

Groningen Drenthe; 
3. Deelnemers: de aan dit Convenant deelnemende gemeenten, provincies en OV-bureau Groningen Drenthe 

zoals opgesomd onder “Partijen”; 
4. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
Artikel 2 Belang 
Het belang waarvoor dit Convenant wordt gesloten is het betrokken zijn bij en blijven bij de verdere 
(door)ontwikkelingen van Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe in het breedste zin des woords. 
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Artikel 3 Overleg 
1. In het kader van dit Convenant wordt twee keer per kalenderjaar een overleg georganiseerd. 
2. De directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie sluit aan bij dit overleg en vervult hierbij de formele rol van 

gespreksleider. 
3. De agenda voor het overleg wordt door de Bedrijfsvoeringsorganisatie minimaal 1 maand voorafgaand aan 

de datum waarop het overleg plaatsvindt verzonden naar deelnemers. 
4. De overleggen worden bij toerbeurt gefaciliteerd op een locatie van de deelnemers of ingevuld op een 

andere pragmatische wijze. Hiertoe worden geen kosten in rekening gebracht. 
 
Artikel 4 Deelname 
1. Alle deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer 

Groningen Drenthe aangevuld met de provincies Groningen en Drenthe zijn partij bij dit Convenant. 
2. Beëindiging van deelname aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie leidt niet tot beëindiging van deelname aan 

dit Convenant. 
3. Het staat deelnemers vrij om de deelname aan het Convenant te beëindigen. Hieraan zijn geen kosten of 

tijdslimieten verbonden. 
 
 
 
Plaats, datum 
 
 
Ondertekening: 


