
Henk Driessen 

Van: 

Verzonden: dinsdag 8 juni 2010 13:52 

Aan: 

Onderwerp: 

lk pakt het op. 
Fijne vakantie! 

Met vriendelijke groet, 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 
Stationsplein 26 
6512 AB Nijmegen 

Postbus 6578 
6503 GB Nijmegen 

telefoon 024 3297976 

Van: 0- ... ~ -L- ....... ~ ... ,..,...-~-r.:;-.~ .. ~ 11] 
Verzonden: dinc:;rl;:~n A juni ZUlU u::u. 
Aan:u 
cc. -----·- ___ ._, "-··-------

Onderwerp: ~
Urgentie: Hoog 

~U~ .. paginalvan5 

Wij hebben vanochtend weer een bijeenkomst gehad van onze werkgroep ASO Minder Hinder passen. In deze 
werkgroep participeren ~. . ran vee Oost, an NS (Accountmanager Mobiliteit & 
Maatschaooii), ' · l)ijer van eonnexxion, . NS Regio Zuidoost en '' · ..~,.. .. 
Ree c.. _. --·:.; va~ ~~n de Regiecentrale. 

In dit overleg heb ik melding gemaakt van het feit dat automobilisten niet en mogen deelnemen aan SLIM 
Prijzen RegioRing en gebruikmaken van het aanbod voor de ASO Minder Hinder pas. Ik heb ook gemeld dat 
de idee is om de informatie uit de nulmeting ook te gebruiken voor het onder de aandacht brengen van de 
Minder Hinder pas. Iedereen is van mening dat dit een prima gelegenheid is om automobilisten op het 
bestaan van dit soort alternatieven te wijzen. 

In het overleg vanochtend kwamen een paar vragen naar voren die ik hierbij graag even aan je voorleg: 

1. Kan jij al iets concreter zijn over het moment dat jullie de automobilisten uit de nulmeting gaan 
aanschrijven? In een dergelijk schrijven zal immers ook een tekst over de ASO Minder Hinder pas moeten 
worden opgenomen. 

Aangezien ik de komende 2,5 week met vakantie ben, wil ik jou vragen · - '1ten weten of er 
al meer bekend is over de planning. 

2 __ .. - ... ~;1, communicatieadviseur RWS ON, en ikzelf zouden graag betrokken willen worden bij het 
opstellen van de tekst die over de ASO Minder Hinder passen opgenomen gaat worden in een schrijven aan 
de automobilisten 

uit de nul meting 'k zijn hiervoor aanspreekpunt. Aangezier. ik beiden de komende 



weken afwezig zijn i.v.m. vakantie kan in de tussentijd oak contact worden opgenomen met
Regiecentrale 

s). 
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of met de 

3. Als jij nadere informatie ontvangt van -
vakantie) doorgeven aa• 

.,;an DG Mobiliteit van V&W, wil je die dan (tijdens mijn 

4. In de vanuit het Offensief Bereikbaarheid te organiseren bijeenkomsten voor werkgevers kan informatie 
worden verstrekt over de ASO Minder Hinder passen. Aangezien !n ik de komende weken afwezig zijn 
i.v.m. vakantie 

stel ik voo, contactpersoon te gebruiken. an dan, indien nodig, contact opnemen met de 
Regiecentrale. 

Hierbij nag even de namen en contactgegevens van een aantal mensen: 

Communicatieadviseur RWS Oost-Nederland 

--lAze week nog bereikbaar. Daarna is . 

mabie, 

e-...-

f 
tel 

_, ... ,. -··· - ---

Senior-Adv•< 
tel. 02o
mobiel: Ol 

_lOSt 

Accountmanaqer Mobiii ·· -

__ , 

- Grijsoord 

.akantie 

Ik ben vanmiddag nag te bereiken (tot ca. 15.00 uur). Daarna begint mijn vakantie en ben ik pas op dinsdag 
29 juni weer op kantoor. Ik heb met Jules afgesproken dat hij tijdens mijn afwezigheid aanspreekpunt is voor 
zaken die met de ASO Minder Hinder paste maken hebben. Saskia is contactpersoon voor zaken die met het 
ASO-project Valburg - Grijsoord zelf te maken hebben. 

Groeten, 

Bart 



Van: ~ 
Verzonden: maandag 7 juni 2010 20:36 
Aan· 
Onderwerp: RE: Kink in de kabel? 
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lk kan wei rr- , 'n voor wat betreft het een op een stapelen van beide regelingen. Dat gaat mij ook 
wat ver met gemeenschapsgeld. lk ben vooral op zoek naar samenhang en efficiency voordeel. 

De nulmeting kan mij inziens gewoon worden gebruikt. Potentiele deelnemers krijgen een aanbod om dee! te 
nemen aan het beloningsproject of de minderhinderpas. Omdat wij graag willen dat mensen het OV gaan 
gebruiken zouden we nog iets extra's kunnen bieden. 
Bijvoorbeeld: 

• Een OV chipcard 
• Een treinarrangement (via NS) 
• boekenbon 

• 
Kortom, mijn inzien kunnen we gewoon doorgaan op de ingeslagen weg en blijven samenwerken. We moeten 
wei uitzoeken hoe we het aanbod voor de Minderhinderpas nog wat aantrekkelijker kunnen maken. 
lk zal het initiatief nemen om bij V&W navraag te doen. 

Met vriendelijke groet, 

Stadsregio Arnhem Nijmegen 
Stationsplein 26 
6512 AB Nijmegen 

Postbus 6578 
6503 GB Nijmegen 

telefoon 024 3297976 

Van 
Verzonden: maandag 7 juni 2010 9:57 
Aan: 
cc. 
Onderwerp: RE: Kink in de kabel? 

Prima voorstel! Ik ben helaas niet meer in de gelegenheid nog contact op te nemen rr-, + 

zou fijn zijn (ook praktisch i.v.m. mijn vakantie) als hetjullie lukt hier de komende 2 weken duidelijkhek .. uver 
te verkijgen. 

Groeten, 

Van. 
Verzonden: maandaq 7 iuni 2010 9:46 
Aan: , ,. --------.. 
Onderwerp: RE: Kink in de kabel? 
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Dit heb ik al eens eerder gehoord, maar ik dacht inmiddels begrepen te hebben dat het wei mag, maar dat 
de fiscus dan misschien belasting gaat heffen. Maar dat was tot op heden niet bevestigd. 
Volgens mij kunnen we de nulmeting wei voor beide doeleinden gebruiken, maar moeten we in de brief heel 
duidelijk maken wat de consequenties zijn van de te maken keuzes. Deze moeten we dan natuurlijk wei 
helder hebben; ook of het elkaar tach uitsluit. Net doen of we van niets weten lijkt me onwenselijk. Vroeg of 
laat zal dit tot ophef leiden. Dit moeten we dan wei eerst uitzoeken. II< stel het volgende voor: 

Eens? 

RWS gaat gewoon door met de voorbereidingen van de pas. 
Jij bespreekt het onderwerp morgen in het overleg met NS e.a. 
We bellen me. 1 de zaak verder op te klaren. We moeten weten waar we aan toe 

zijn. Misschien kun jij dat nag het beste als eerste doen, omdat jij het contact hebt gehad. lk wil 
daarna de zaak wei overnemen als jij op vakantie gaat. Misschien moet er een overleg komen. 

Van: . 
Verzonden: maandag 7 juni 2010 9:21 
Aan: .r 
Onderwerp: Kink in de kabel? 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen I 

Afgelopen week hebben wij weer een bijeenkomst gehad van het Landelijk Overleg Mobiliteitsmanagement, 
een overleg tussen de regionale diensten van RWS over het onderwerp mobiliteitsmanagement. Bij dit 
overleg was oak aanwezig 'GMo. ntactpersoon voor de gesprekken met het 
ministerie van Financien. Ik heb in het overleg melding gemaakt van onze plannen voor de ASO Minder 
Hinderpas. Ook heb ik in het kart iets verteld over SLIM Prijzen RegioRing. 
Volgens Paul mogen mensen niet en deelnemen aan SLIM Prijzen RegioRing en in aanmerking komen voor 
een ASO Minder Hinderpas!! Ik vond dat een bijzonder teleurstellende mededeling; ik ben er tot dusverre 
steeds vanuit gegaan dat automobilisten die deelnemen aan SLIM Prijzen RegioRing ook in aanmerking 
kunnen komen voor een Minder Hinderpas. Deze maatregelen versterken elkaar immers! 

Als het inderdaad zo is dat je als weggebruiker niet van beide maatregelen mag profiteren plaatst dat het 
gezamenlijk opttrekken ook in een ander perspectief. Ik weet niet hoe jullie daar over den ken, maar het lijkt 
me goed hier nog eens goed en kritisch naar te kijken. Wij zouden dan bijv. in onze communicatie expliciet 
moeten vermelden dat je aileen voor een Minder Hinderpas in aanmerking komt als je niet deelneemt aan 
SLIM Prijzen RegioRing en andersom mag een deelnemer aan SLIM Prijzen RegioRing geen gebruikmaken 
van een Minder Hinderpas. In dat geval heeft het ook weinig zin automobilisten n.a.v. de nulmeting te 
informeren over het bestaan van de Minder Hinderpas. Het wordt dan dus een situatie van of-Of in plaats van 
en-en. 

Ik weet niet of er vreselijke dingen gebeuren als we hier niet al te veel ruchtbaarheid aan geven, maar het 
leek mij goed dat jullie hiervan tach op de hoogte zijn. 

Morgen heb ik nog een werkgroepbijeenkomst met NS, Connexxion en Regiecentrale en zal ik dit punt oak 
nag naar voren brengen. Wellicht kunnen jullie de deskundigen die jullie ondersteunen hierover ook eens 
benaderen. Zelf ben ik van woensdag 9 juni t/m maandag 28 juni met vakantie. 

Groeten, 

Disclaimer 
************************************************************************ Aandit 
bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de 
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geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vemietigen 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. 
************************************************************************ 

Voor dit bericht en de bijlagen geldt de vrijwaringsclausule van de stadsregio Amhem Nijmegen. De 
tekst kunt u vinden op onze website: http://www.destadsregio.nl 

Disclaimer 
** **** ******* ** * ***** ** * ** *** * * ***** ****** ***** ***** ** *** *** ******** **** 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 vemietigen 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. 
************************************************************************ 

Voor dit bericht en de bijlagen geldt de vrijwaringsclausule van de stadsregio Amhem Nijmegen. De 
tekst kunt u vinden op onze website: http://www.destadsregio.nl 

Disclaimer 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * 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. 
************************************************************************ 






