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De stadsregio staat gesteld voor grote bereikbaarheidsproblemen. Nu al blijkt dat het 
hoofdwegennet (HWN) en het onderliggende wegennet (OWN) enorm kwetsbaar zijn. 
De komende jaren neemt de druk op het wegennet verder toe . Met name in de periode 
waarin grote infrastructurele en ruimtelijke werkzaamheden zijn gepland zal alles 'uit de 
kast' moeten worden gehaald om de regio bereikbaar te houden. Dit is van belang voor 
zowel het economisch als maatschappelijk functioneren . Nieuwe instrumenten moeten 
worden ingezet. SLIM prijzen is er daar een van. 

SLIM prijzen 
De stadsregio is in het kader van het opstellen van het Regionaal Convenant 
Mobiliteitsmanagement door het Rijk gevraagd om vooruitlopend op de definitieve 
invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) te fungeren als pilotregio. 
Belangrijk daarbij is dat ervaring wordt opgedaan met technieken (kastjes in auto's , 
betalingssystemen) en de wijze waarop het gedrag van de weggebruiker kan worden 
be"invloed. 
De laatste maanden hebben wij een beprijzingsproject uitgewerkt. Het project, SLIM 
prijzen genaamd, is beschreven in het bijgevoegde Plan van Aanpak. 

In essentie gaat om het volgende. De automobilist die in de spitsperiode gebruik maakt 
van de RegioRing (voorheen rode route BBKAN) wordt verleid om tegen een beloning 
de spits te mijden. De (vrijwillige) deelnemers krijgen een kastje in de auto op basis 
waarvan met GPS-techniek het reisgedrag wordt geregistreerd. De deelnemer ontvangt 
vooraf een mobiliteitsbudget. Rijdt men in de spits op de RegioRing dan geldt een vast 
tarief per kilometer. Met de toegepaste techniek hebben wij tevens de mogelijkheid om 
de ontwikkelingen van innovatieve en I of aanvullende diensten te stimuleren. Met deze 
zogenaamde value added services (VAS), die de bewustwording van mobiliteitskeuzen 
bij weggebruikers vergroten en leiden tot gedragsverandering (bijvoorbeeld actuele 
reistijdinformatie en routeadviezen) , stimuleren wij het ontstaan van een markt voor 
Multiple Service Providers (MSP). 

We richten ons bij de aanpak onder andere op werkgevers en werknemers uit onze 
regio. 



Verder biedt dit instrument wegbeheerders de mogelijkheid om bij wegwerkzaamheden 
en evenementen SLIM prijzen in te zetten als flankerende maatregel. 
Het eerste project waarbij SLIM prijzen wordt ingezet als flankerende maatregel is al in 
uitvoering. Rondom de ombouw van de Prins Mauritssingel in Nijmegen wordt als 
voorloper op de brede regionale proef de eerste ervaringen opgedaan met dit instrument 
(SLIM prijzen Waalbrug). 

SLIM prijzen gaat, volgens onze verwachting, een bijdrage leveren aan het oplossen 
van de regionale verkeersproblematiek. Het is een project dat wordt ingezet in het 
gezamenlijke belang van aile wegbeheerders, dus ook u. 
Mogelijk dat u op uw wegennet mogelijkheden en kansen ziet voor SLIM prijzen. Graag 
worden wij daarover gernformeerd en willen wij met u in overleg treden zodat wij dat 
tijdig kunnen inpassen in onze plannen. 

Planning 
Na de toezegging van de minister zijn wij gestart met de verdere uitwerking. Om een 
succesvolle pilot te kunnen uitvoeren dient minimaal over een periode van 2 jaar 
ervaring te worden opgedaan. Wij streven ernaar om in 2010 te starten met de 
uitvoering van de regionale pilot. Om dat waar te kunnen maken is de eerste stap in de 
Europese aanbesteding gezet. In juni 2009 is de vooraankondiging geplaatst. 
De gunning wordt voorzien op 28 oktober. 

Binnen het contract zal ruimte worden geboden om aanvullende onderdelen toe te 
voegen aan het project. Daarbij moet worden gedacht aan VAS-diensten, maatregelen 
rondom wegwerkzaamheden en evenementen. 

Financien 
De kosten van dit project zijn erg hoog, ca € 10 miljoen. Het Rijk heeft toegezegd om 
75% van de kosten te betalen. De kosten bestaan deels uit organisatiekosten en een 
deels uit beloningskosten. 

De regionale cofinancien is opgebouwd uit reserveringen in het kader van het Meerjaren 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUM) 2009, 2010 en 2011, en bijdragen van de 
wegbeheerders. Om te kunnen voldoen aan de vragen vanuit de regio 
(wegwerkzaamheden en VAS-diensten) en om SLIM prijzen een duurzaam instrument 
te Iaten zijn is extra cofinanciering zeer gewenst. ledere bijdrage is daarbij welkom. 
Wij verzoeken u hierbij om een bijdrage in de regionale cofinanciering. 

Voor eventuele nadere informatie en het maken van afspraken verwijzen wij u naar 
onze projectleider Henk Driessen (024 3297976 of hdriessen@destadsregio.nl). 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gernformeerd. 
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