
Van: 

S'LlO-z jD~ 'L_ 

~~t._:_( 

Verzonden: maandag 10 mei 2010 10:26 

Aan: '11"' • 

CC: 

Onderwerp: SLIM Prijzen 

Beste Gerard, 

Het is goed dat je mij informeert over de ontstane situatie. 
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Het is voor ons niet altijd duidelijk wie wij bij jullie moeten aanspreken I betrekken bij het project SLIM prijzen. 
lk heb het afgelopen jaar vooral met Bart en Erwin gesproken. Nu het allemaal concreter wordt komen ook 
andere mensen in beeld. In dat verband hebben wij in het begin van ditjaar ook met een aantal mensen bij 
jullie gesproken. Het gesprek was toen meer gericht op de operationele zaken zoals de nulmeting en de 
kansen voor DVM. 
Wat mij betreft prima om Jeroen en Laurent erbij te betrekken. Enerzijds omdat ik denk dat het project juist 
voor RWS heel veel meerwaarden kan opleveren, anderzijds omdat wij zorgvuldig moeten omgaan met 
procedures, rollen en verantwoordelijkheden. 

1) In formele zin zijn wij (Stadsregio Arnhem Nijmegen) opdrachtgever. lk was me er niet van bewust dat wij 
geen 'partner' zijn voor de aanvraag van ROW-data. Als RWS-DON deze rol op zich zou willen nemen zou ik 
dat zeer waarderen. Beschouw deze mail als een verzoek daartoe. 

2) Als contc>~tnP.rsoon namens de opdrachtgever mag je mij aan houden. De dagelijkse projectleiding is in 
handen van·~-- · - · ____ ._...._~_ '-:- ""' 

3) Zoals eerder gezegd is Bart mijn contactpersoon binnen RWS geweest. lk wil Jeroen er graag bij 
betrekken. Geef even aan op welke wijze. (Wellicht kan Jeroen deze vraag zelf beantwoorden). 

4) Ten aanzien van het aanleveren van informatie zal ik Twynstra Gudde en ARS ( de opdrachtnemer) 
inschakelen. 

Tot slot, ik beset me dat de procedures zoals die zijn doorlopen niet altijd de schoonheidsprijs verdienen. 
Echter, weet dat wij door externe omstandigheden (procedure tegen aanbesteding) zijn gedwongen om te 
terug te vallen op een aantal noodscenario's. Deze noodscenario's zijn opgezet om SLIM prijzen in te kunnen 
zetten gedurende de wegwerkzaamheden A50. Het is daarvoor van groot belang dat de nulmeting op 17 mei 
kan starten. lk merk dat jullie aan aile kanten willen meerwerken aan het project. Hiervoor wil ik mijn 
waardering uitspreken. Mocht er onduidelijkheid of spanning ontstaan, laat het mij onmiddellijk weten! 

Met vriendelijke groet, 

Stadsregio Am hem Nijmegen 
Stationsp/ein 26 
6512 AB Nijmegen 

Postbus 6578 
6503 GB Nijmegen 

telefoon 024 3297976 

Van:· ~ ... 

Verzonden: donderdag 6 mei 2010 17:02 
Aan: Ho~'· - -
CC: ,,. 

Onderwerp: 
Urgentie: Hoog 

10-5-2010 
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Beste Henk, 

Bijons zijn een aantal vragen binnengekomen m.b.t. de aanvraag welke door de Stadsregio en ARS zijn 
ingediend m.b.t. de kentekenregistratie. Deze vragen zijn door de hr. M.Mak van DVS gesteld aan o.m. Margo 
van Oosterhout van het projectteam SLIM Prijzen RegioRing. Het betreft hier de volgende vragen: 

) Wie is opdrachtgever algemeen? NB: Stadsregio is geen partner voor aanvraag gebruik ROW-database; dat 
MOET RWS DON zijn ... maar daarvan heb ik geeen verzoek gezien 
2) Wie is contactpersoon opdrachtgever: ???? 
3) Wie is contactpersoon bij RWS Oost-Nederland: NB: lk neem aan Jeroen Wolf, maar die weet ook van 
niets zo blijkt uit diens Emails. 
4) Wat, wanneer, aantallen, opzet, insteek enz. ontbreken volledig.": ????? NB: Wei enkele getallen, maar 
geen nadere info. 

lk zou heel graag zien dat ik de documenten zoals gevraagd zsm. ontvang: 

• Aanvraag per Email van RWS DON inclusief en verwijzend naar verzoek Stadsregio Arnhem
Nijmegen tot gebruik van ROW-database voor het verkrijgen NAW-gegevens voor het project Slim 
Beprijzen Regioring 

• Aile relevante info van het project Slim Beprijzen Regioring, dus niet zo'n "alles staat in het persbericht" 
verhaaltje! 

• Aile relevante contactpersonen met hun gegevens (dus zeker bij Stadsregio, bij opdrachtnemer, bij 
(onder)opdrachtnemers, bij RWS DON) 

• Plan van aanpak met daarin ten minste : 

o Lokaties 
o Data 
o Aantal te verwerken en aan te leveren kentekens 
o Proces verwerken kentekens 
o Onderzoeksopzet en met name wat wordt er met de kentekens/adresgegevens gedaan 
o Aanbiedingsbrief zoals die naar de beoogd respondenten gaat 
o FAQ's zoals verplicht 
o Vragenlijst(en) met toelichtingen 
o Flyers/brochures etc. 

• opdrachtbon van RWS DON aan ROW uit te schrijven voor verwerken data tbv. dit project. 

Herma Hulst is mij bekend van de proef A12 Spitsmijden 20 en zij is bekend met hetgeen voor een snelle 
afhandleing van een dergelijke aanvraag nodig is. 
Zij zal dus geen andere verzoeken dan degenen voornoemd bij jullie neerleggen. 

Om een spoedige afhandeling van de aanvraag te kunnen berwerkstelligen is het noodzakelijk dat we itensief 
samenwerken, de juiste personen met elkaar in verbinding brengen en zorgen dat aile gevraagde stukken 
z.s.m. worden opgesteld en toegezonden. 
Om hier invulling aan te geven hierbij enkele antwoorden op de vragen die mede van belang zijn:: 
- opdrachtgever RWS- DON: Jeroen Wolf is namens RWS -DON aanspreekpunt voor de NAW gegevens. Hij 
zal de opdracht a an DVS moe ten verstrekken. - '· ·" · 10 mei terug van vakantie. Graag e. e. a met 
hem afstemmen 
- Contactpersoon van de opdrachtgever: ik ga er vanuit dat jij deze vraag beantwoord. 
- Contactpersoon vauit RWS is zoals aangegeven voor de NAW gegevens Jeroen Wolf en voor de overige 
aspecten zoals WBR vergunning ondergetekende -- 1) 
-Aile overige vragen dien n.m.m. beantwoord te worden door de Stadsregio en haar aannemer. 
Om de aanvraag snel en goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat aile gevraagde stukken 
beschikbaar zijn en deze met Jeroen Wolf op 10 mei worden afgestemd. 

lk hoop hiermede een bijdrage geleverd te hebben aan een vlotte en snelle behandeling van deze 
aangelegenheid. 

met vriendelijke groeten, 

10-5-2010 



Teamleider Juridisch Beheer en Onderhoud 
wegendistrict Arnhem Nijmegen 
tel. 06-51544180 

Disclaimer 
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******* *** ** * *** **** * * * * ** * * ** * *** **** *** * * * * ** * * * * **** * * * ** ***** ** ** * * * Aan dit 
bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de 
mail contact met afzender op te nemen. This message shall not constitute any rights or obligations. 
This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please 
delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or 
complete, please contact the sender. 

************************************************************************ 




