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Veelgestelde vragen over Slim Prijzen RegioRing 

Welke wegen vormen de RegioRing? 
Op onderstaand kaartje staan de wegen in onze regie die cruciaal zijn voor de bereikbaarheid 
De komende jaren gaan deze wegen op de schop. Uiteindelijk is dat een vooruitgang voor de 
bereikbaarheid, maar de komende jaren is de doorstroming op deze wegen juist beperkt door 
die werkzaamheden. In de kaart staan de werkzaamheden en een planning aangegeven. 

Wegwerkzaamheden RegioRing 
van 2010 tot 2014 SLIt~'/ 
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Wat is dat precies, Slim Prijzen? 
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De Stadsregio Arnhem en Nijmegen werkt hard om de regie bereikbaar te houden. Om een 
sterke economische regie te zijn, is bereikbaarheid een belangrijke maar geen gemakkelijke 
voorwaarde. Om de doorstroming tijdens de werkzaamheden op peil te houden, worden 
diverse (mobiliteits)maatregelen op de RegioRing ingezet: benutten, bouwen, OVen fiets, 
maar ook bewustwording. SLIM Prijzen geeft een prijsprikkel die het gedrag van 
automobilisten positief kan be"invloeden. 



Doelstellingen: 
• Deelnemende automobilisten verleiden op een andere wijze te reizen (bewustwording), 
• Het bereiken van een verkeerskundig effect. 3% minder autokilometers op de RegioRing. Hierdoor 

vermindert de overlast als gevolg van wegwerkzaamheden. 
• Het tot stand brengen van een leereffect: meer kennis over gedragsverandering, kennis en ervaring 

bij werkgevers. Ook leefbaarheid (geluid, Iucht, verkeersveiligheid) speelt een grote rol en zo kan een 
bijdrage worden geleverd aan duurzaamheid. 

Waarom de naam Slim Prijzen? 
SLIM staat voor Samen Leidend in Mobiliteit. Met Slim Prijzen wordt aangesloten bij de 
merknaam SLIM die binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen een vervolg is op BBKAN! 

Wie zijn de initiatiefnemers van Slim Prijzen RegioRing? 
De initiatiefnemers zijn de stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeente Nijmegen, provincie 
Gelderland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het is een van de mobiliteitsprojecten 
die behoren bij Offensief Bereikbaarheid, waarin de stadsregio Arnhem Nijmegen en 
werkgevers zich verenigd hebben om de bereikbaarheid te verbeteren. Nadrukkelijk worden 
ook de werkgevers bij deze proef betrokken. 

Wat is de looptijd van Slim Prijzen RegioRing? 
Op maandag 25 januari 2010 heeft minister Eurlings in Nijmegen het officiele startschot 
gegeven van Slim Prijzen RegioRing. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, 
waaronder het uitvoeren van een zogenaamde nulmeting. Hiermee kan worden vastgesteld 
welke mensen straks kunnen deelnemen aan dit project. Rond juli 2010 krijgen potentiele 
deelnemers een brief met een uitnodiging mee te doen. 
Vanaf september 2010 zullen de eerste automobilisten daadwerkelijk gaan deelnemen. De 
beloningsperiode duurt tot en met juni 2011. 

Hoe ziet de werving eruit? 
De werving van deelnemers vindt plaats via: 

• Uitnodigingen op huisadres, 
• Uitnodigingen via autoleasemaatschappijen, 
• communicatie in de media en langs de weg. 

Hoe worden werkgevers betrokken bij de werving? 
Automobilisten die tijdens de nulmeting regelmatig zijn gesignaleerd op de RegioRing 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen met Slim Prijzen. Op de website 
www.slimprijzen.nl kunnen potentiele deelnemers berekenen hoe hoog het mobiliteitsbudget in 
hun situatie uitvalt. Dit mobiliteitsbudget is gebaseerd op hun reisgedrag voordat de proef 
began. Automobilisten die akkoord zijn met de voorwaarden en met de hoogte van het 
mobiliteitsbudget kunnen zich via onder andere de website (www.slimprijzen.nl) opgeven als 
deelnemer. 

Een van de doelstellingen van de proef is het betrekken van werkgevers zodat ook zij ervaring 
opdoen met flexibele vormen van werken (eerder, later beginnen, telewerken, 
mobiliteitsbudgetten, etc). Daarom betrekt het Offensief Bereikbaarheid (werkgevers en 
Stadsregio Arnhem Nijmegen) ook nadrukkelijk de werkgevers in dit project. Zij worden 
hierover ge"lnformeerd, maar krijgen ook het verzoek zich ruimhartig op te stellen tegenover 
medewerkers die op een ander wijze of andere tijden willen reizen. 
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Ongeveer 30% van de automobilisten in de spits zijn leaserijders. Bij hen is het lastiger om de 
kentekens aan adresgegevens te koppelen. De Vereniging Nederlandse 
Autoleasemaatschappijen (VNA) heeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
medewerking toegezegd om ook hun leaserijders te willen benaderen met informatie over 
SLIM Prijzen RegioRing. Vanzelfsprekend vindt dit aileen plaats nadat werkgevers hiervoor 
hun toestemming hebben verleend. 

Wat gebeurt er nog meer met de gegevens van deelnemers? 
Tijdens de wervingsperiode krijgen automobilisten die regelmatig op de RegioRing rijden een 
persoonlijke, schriftelijke uitnodiging. Als iemand besluit mee te willen doen met SLIM Prijzen, 
dan meldt hij of zij zich aan op de website (www.slimprijzen.nl). Daar beantwoordt hij of zij een 
aantal vragen en geeft tevens akkoord om zijn of haar gegevens te gebruiken voor 
bijvoorbeeld het meten van het referentieniveau en het analyseren van zijn of haar 
mobiliteitsgedrag, het toezenden van nieuwsbrieven, etc. 
Dit alles conform de wet bescherming persoonsgegevens. De stadsregio Arnhem Nijmegen en 
de Dienst Wegverkeer hebben bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) een 
algemeen gecombineerde melding gemaakt waarmee zij aangeven dat zij kentekenregistraties 
en gegevensuitwisseling Iaten plaatsvinden voor verkeersonderzoek. 

Hoe is de privacy gewaarborgd? 
Het kentekenonderzoek (cameraregistratie met infraroodcamera's) wordt vooraf aangekondigd 
in de landelijke en regionale media. De snelheid waarmee iemand rijdt en wie er in de auto 
zitten, wordt niet geregistreerd. Het gaat er om of een automobilist in de spits regelmatig op de 
RegioRing rijdt. Aan het einde van het verkeerskundig onderzoek worden de naam-, ad res- en 
woonplaatsgegevens van deze automobilisten door de ROW verstrekt aan de stadsregio 
Arnhem Nijmegen. Dit gebeurt niet zomaar. Vanzelfsprekend houdt de stadsregio zich aan de 
privacywetgeving. Meer informatie hierover vindt u op de website van de ROW (www.rdw.nl) of 
in de folder "Privacy bescherming en het kentekenregister' van de ROW. 

Hoe vaak kunnen automobilisten worden benaderd om mee te doen met SLIM Prijzen? 
Automobilisten die gekoppeld zijn aan de geregistreerde kentekens mogen maximaal twee 
keer worden benaderd. Automobilisten die in aanmerking komen, ontvangen in ieder geval1 
keer een persoonlijke uitnodigingsbrief. Wie geen tweede brief wenst te ontvangen, kan dit via 
de website (www.slimprijzen.nl) aan het projectbureau melden. 

Welke automobilisten kunnen niet deelnemen? 
Automobilisten die in de periode voorafgaand aan het project (nulmeting) niet regelmatig in de 
spits op de RegioRing reden, kunnen niet meedoen met Slim Prijzen. Omdat zij ten tijde van 
de nulmeting niet geregistreerd zijn, is van deze automobilisten niet te bepalen wat hun 
'normale' reisgedrag is en of zij tijdens het project dat reisgedrag hebben aangepast. En juist 
die aanpassing van het gedrag wordt beloond. Er bestaat de mogelijkheid dat tijdens de proef 
een tweede nulmeting wordt ingezet om nieuwe deelnemers te Iaten instromen. 

Automobilisten met een buitenlands kenteken komen niet in aanmerking voor de proef omdat 
buitenlandse kentekens door de ROW niet gekoppeld kunnen worden aan adresgegeven. 

Hoe ziet de beloning eruit? 
De beloning die deelnemers kunnen ontvangen, is afhankelijk van hun reisgedrag in de 
periode voordat het project startte (nulmeting). Op basis van het aantal kilometers dat de 
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deelnemer tijdens de nulmeting in de spits op de RegioRing reed, wordt een mobiliteitsbudget 
vastgesteld. Dit mobiliteitsbudget is dus persoonsgebonden en afhankelijk van de belasting 
van het aantal cruciale schakels op de RegioRing per week. 
Het maximale bedrag dat een deelnemer per vier weken kan verdienen is € 150,--. Per jaar 
bedraagt dit maximaal € 1500,--. Tijdens de officiele vakantieperiodes kan geen beloning 
worden opgebouwd, omdat het dan al veel minder druk is op de weg. Voor iedere kilometer 
die de deelnemer in de spits op de RegioRing rijdt, wordt een bed rag van € 0,10 van het 
budget afgeschreven. Een deelnemer hoeft nooit bij te betalen! 

Het kan zijn dat tijdens de beloningsperiode er nag meer wegwerkzaamheden worden 
uitgevoerd op de RegioRing. Dan kan worden besloten de hoogte van het af te boeken bedrag 
per kilometer voor een bepaald gedeelte van de Regia Ring te verhogen. Deelnemers 
ontvangen hierover vroegtijdig en persoonlijk bericht. 

Het bedrag dat na het project overblijft, is voor de deelnemer en wordt maandelijks aan de 
deelnemer uitbetaald. 

Hoe wordt misbruik tegengegaan? 
Deelname aan de proef Slim Prijzen RegioRing vindt plaats op vrijwillige basis. Voordat 
automobilisten deel kunnen nemen, vullen zij een vragenlijst in. Een van de vragen gaat over 
het aantal auto's per huishouden en hierbij wordt oak gevraagd de kentekens van aile auto's 
behorend tot het huishouden in te vullen. Deelnemers verplichten zich oak tot het aanmelden 
van vakantieperiodes, het veranderen van huisadres, werkgever etc. Daarnaast wordt een 
aantal maatregelen ingezet om misbruik tegen te gaan. Deze worden niet bekend gemaakt. 

Hoe wordt sluipverkeer voorkomen? 
Doelstelling bij de proef Slim Prijzen RegioRing is het verleiden van deelnemers tot een ander 
reisgedrag: buiten de spits reizen, met de OV, met de fiets, telewerken, etc. Als deelnemers 
besluiten in de spits een andere route te gaan rijden, bijvoorbeeld via het onderliggende 
wegennet, zou dit grate overlast op deze wegen (inclusief bruggen) met zich meebrengen. De 
regia Arnhem Nijmegen kent een groat aantal bruggen. Om sluipverkeer via dit onderliggende 
wegennet te voorkomen, wordt bij deelnemers die in de spits over deze cruciale schakels 
rijden, € 5,--ingehouden op hun beloning. 

Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie op www.slimprijzen.nl 
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