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aan bestuurlijke- en politieke besluitvorming die uiteindelijk openbaar gemaakt wordt.
Deze oplossing is in goed overleg met IenW tot stand gekomen en voor alle partijen
werkbaar.
Ten tweede hebben wij ingestemd met een forse verlaging van de boete van 
naar  per overtreding. Ook hebben wij een maximering opgenomen van de
aansprakelijkheid per gebeurtenis van  daar waar we deze normaal gesproken
niet begrenzen.
Daarnaast is de termijn waarop de NDA betrekking heeft beperkt tot een periode van 10
jaar, waar NS normaal gesproken een looptijd voor onbepaalde tijd hanteert bij dergelijke
vertrouwelijke informatie.
Ten slotte hebben wij de rol van Rebel bij een eventueel verweer afgezwakt door Rebel
alleen te vragen om NS van de nodige informatie te voorzien in plaats van te assisteren bij
het verweer.

Waarin wij jullie tegemoet kunnen komen, is het volgende:
Ten aanzien van artikel 1.3: het woord “zoveel mogelijk” toevoegen om tegemoet te
komen aan jouw bezwaar dat er volgens de letterlijke tekst van de NDA direct een boete
zou kunnen volgens als jullie een keer vergeten om “vertrouwelijk” boven aan de e-mail
aan IenW te zetten.
Ten aanzien van artikel 3: een clausule opnemen dat we met elkaar in gesprek gaan over
het verstrekken van de benodigde gegevens om tegemoet te komen aan jullie zorg dat
mocht er een parlementaire enquête o.i.d. zou komen, dat jullie nog wel over de
informatie kunnen beschikken.

We hopen op jullie begrip voor het bovenstaande en dat we er op deze wijze alsnog uit kunnen
komen met elkaar. Bijgaand vind je de versie waarin bovenstaande uitgangspunten zijn verwerkt
en de formulering over vertrouwelijke informatie die voor ons van belang is.
Groeten, 

 

T 06 – NS | Stakeholder- & Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Van: @Rebelgroup.com] 
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 275 59 95
M +31 6 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Verzonden: maandag 1 april 2019 10:42
Aan: @ns.nl>
CC: @NS.NL>; @ns.nl>
Onderwerp: RE: NDA MTR
Beste ,
Beterschap.
Bijgaand de volledig doorgewerkte NDA conform wat we besproken hebben. Ik heb gewerkt met
tracked changes zodat duidelijk is wat de wijzigingen zijn tov de versie die je mij gestuurd had
(waar overigens weer andere dingen in stonden dan een andere versie van 21 maart…).
In ieder geval: dit is het wat ons betreft.
Ik hoor graag van jullie.

From: @ns.nl> 
Sent: 01 April 2019 09:46
To: @Rebelgroup.com>
Cc: @NS.NL>; @ns.nl>
Subject: RE: NDA MTR
Hoi ,
Zou je per mail kunnen reageren op onderstaande versie? 

Alvast hartelijk dank voor je reactie.
Groet, 

 

T 06 – NS | Stakeholder- & Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 10:10
Aan: @Rebelgroup.com>
CC: @NS.NL>; @ns.nl>
Onderwerp: RE: NDA MTR
Beste ,
Dank voor jouw aanpassingen. Ik denk dat we er zo uit moeten komen met de formulering voor
wat betreft de vertrouwelijkheid. Een paar opmerkingen:

Ik zie dat jullie de wijzigingen hebben doorgevoerd in de versie waarbij we nog uitgingen
van ondertekening door zowel Rebel als Goudappel. Ik heb daarom de versie nogmaals
bijgevoegd die we eerder aan  hebben gestuurd waar is uitgegaan van
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 
M +31 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

ondertekening door alleen Rebel. Zouden jullie hierin de wijzigingen kunnen aanbrengen?
Het gevolg van het uitsluiten van “resultaten, evaluaties, conclusies, memo's en adviezen
(mede) op basis van Vertrouwelijke Informatie” zoals jullie hebben gedaan in artikel 1.1 en
1.2 maakt dat artikel 1.3 niet meer geldt t.a.v. deze documenten, want artikel 1.3 gaat
over Vertrouwelijke informatie en volgens de aangepaste definitie van Vertrouwelijke
informatie zijn die documenten dat niet meer. We willen dan wel afspreken dat 1.3 ook
voor die documenten geldt.
T.a.v. de passage onder art 2.1 over specifieke data waarvan jij aangaf deze niet duidelijk
te vinden, doen wij het volgende tekstvoorstel: 

Als we een versie hebben op basis van bovenstaande uitgangspunten, doen wij maandagochtend
nog een finale check en hopen dan tot afronding te kunnen komen. Ik hoor graag of je hier mee
uit de voeten kunt.
Groet, 

 

T 06 – NS | Stakeholder- & Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Van: @Rebelgroup.com] 
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 21:16
Aan: @ns.nl>
Onderwerp: NDA MTR
Beste ,
Zie bijlage. Ik heb de tekst doorgewerkt met tracked-changes tot en met 1.6.
Maar het gaat nu over artikel 1.1 t/m 1.3. Met dit tekstvoorstel kan 3.1 blijven als het is

From: @ns.nl> 
Sent: 28 March 2019 11:58
To: @Rebelgroup.com>
Subject: Bellen
Hoi 
Wij hebben naar jullie verzoeken gekeken. Ik zou graag even met je bespreken of onze
voorstellen in lijn zijn met jullie verzoek. Op welk tijdstip schikt het jou om even te bellen? Ik ben
alleen tussen 14.00 en 14.30 uur niet beschikbaar.
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Groet,
 

T 06 – NS | Stakeholder- & Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te
brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te
brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te
brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen. 

Informatie vennootschap
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10
M +31 6

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

< @minienw.nl>
CC: @Rebelgroup.com>
Onderwerp: MTR NDA - hoe op te lossen?
Beste  en ,
Mede naar aanleiding van ons gesprek gisteren heb ik nog verder gedacht over hoe te komen tot
een NDA.

 Wij (Rebel) kunnen daarin makkelijk schakelen omdat we geen juridische afdeling
hebben die hier een laatste woord heeft, dus we hoeven niet allemaal dingen terug te leggen.
Concreet stel ik voor:

1. Bevestiging van NS dat er alleen nog een issue is over de definitie van Vertrouwelijke
Informatie,  (of: scherp krijgen
welke issues er nu concreet zijn)

2. We gaan aan tafel zitten met de mensen die over de NDA kunnen beslissen 
 op

a. Max 2 uur en aan het einde wordt direct getekend
b. Voor Rebel zijn  en ik er
c. Voor NS zijn diet x en y
d. Wellicht als Haarlemmerolie is  of  erbij
e. We spreken af donderdag a.s. van 09:00 – 11:00 bij NS op kantoor

3. Overdracht gegevens kan dan plaatsvinden vanaf donderdag 11:01 uur.
Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 275 59 95
M +31 6 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Hoe nu verder wat betreft het proces? Volgende week donderdag zitten we bij elkaar. Dat wil zeggen en ,
 en  en namens de NS . Ik had liever  aan tafel gehad, maar het wordt  met mandaat. Mijn streven

blijft er donderdag uit te komen. Als we er volgende week donderdag  niet in slagen de NDA
te sluiten, dan schakelen vrijdag meteen naar het opvragen van de info door IenW.
@ , zou jij een agenda willen laten opstellen voor vrijdag. Drie agendapunten ( ):

1. Hoe zitten we er nu in ?

2. Waar staan we op dit inhoud. Wat hebben we bereikt, wat moet er nog worden besproken?

3. Hoe verder als we er niet uitkomen.
Hoe nu verder wat betreft de inhoud? 

?
Ik wil voor donderdag zo mogelijk nog inhoudelijke stappen zetten. Ik heb NS daarom gevraagd na te denken over meer
ruimte voor Rebel.

, jou vraag ik om een concrete tekst voor 6.3  op te stellen en om die  richting mij
te sturen. Dan kijken wij er  samen naar is mijn voorstel.
Als jullie nog suggesties of vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Groeten

Van: @Rebelgroup.com> 
Verzonden: donderdag 4 april 2019 10:17
Aan:  - DGB < @minienw.nl>;  - DGB
< @minienw.nl>
CC: @Rebelgroup.com>; @Rebelgroup.com>
Onderwerp: RE: NDA
Urgentie: Hoog
Beste  en ,
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Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 
M +31 6 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

Ik herhaal wat ik afgelopen maandag voorstelde:
In de basis is het toch echt eenvoudig: als we op tafel hebben waar de partijen zich tegen willen
beschermen ) dan kunnen we vervolgens daar de juiste tekst voor
vinden.
Concreet stel ik voor:

We gaan aan tafel zitten met de mensen die over de NDA kunnen beslissen en lossen het
uitstaand issue op

a. Max 2 uur en aan het einde wordt direct getekend
b. Voor Rebel zijn  en ik er
c. Voor NS zijn dit x en y
d. Wellicht als Haarlemmerolie is  of  erbij

We blijven ons ervoor inzetten en in alle bochten wringen om op zo kort mogelijke termijn tot
een NDA te komen.
Met vriendelijke groet,

From:  - DGB < @minienw.nl> 
Sent: 03 April 2019 16:17
To: @ns.nl>; 

@Rebelgroup.com>
Cc: @ns.nl>; 

@Rebelgroup.com>;  - DGB
< @minienw.nl>;  - DGB < @minienw.nl>
Subject: NDA
Beste  en ,
Dank voor jullie constructieve bijdrage vandaag om tot een NDA te komen. Volgens mij ligt er zo een evenwichtige NDA.
In deze versie is op verzoek van de NS de definitie van vertrouwelijke informatie in artikel 1.1 verbreed,
en is vervolgens op verzoek van Rebel de onjuistheid in artikel 3.1 die hier het gevolg van is verholpen.

Los van bovenstaande hebben NS en Rebel al eerder een aantal concessies gedaan. Dank daarvoor.
Ikzelf ben blij met de formulering van artikel 1.3 waardoor we in een denk ik goed kunnen samenwerken en snel kunnen
schakelen.
Dan laat ik de ondertekening van het document nu aan jullie over.
Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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3011 WH Rotterdam
The Netherlands
T +31 10 
M +31 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com
[Description: Description: Description: cid:Logo.jpg@01C8FCA6.E5B69CE0]
From:  - DGB
Sent: 10 April 2019 14:59
To: ' ; 
Cc:  - DGB
Subject: RE: Agendavoorstel NDA overleg donderdag 11 april 14:00 - 16: 30
Beste  en ,
Hierbij, eerder dan aangekondigd, het compromisvoorstel dat morgen voorligt.
De conceptbrief van IenW aan NS volgt.
Met vriendelijke groet,

NB: locatie is Rijnstraat 8, zaal 12 A 114. Jullie zijn aangemeld.
Van:  - DGB
Verzonden: woensdag 10 april 2019 10:12
Aan: ' >; ' >
CC:  - DGB >
Onderwerp: Agendavoorstel NDA overleg donderdag 11 april 14:00 - 16: 30
Urgentie: Hoog
Beste  en ,
Donderdag zitten we bij elkaar met als doel het afsluiten van een NDA. 

 Daarom stellen wij voor ons donderdag
te beperken tot het bespreken van dat artikel. Vooraf zullen we een voorstel hiervoor toesturen;
dat voorstel ontvangen jullie vanavond.
Alvorens de inhoud in te gaan willen we donderdag eerst stilstaan bij het proces tot dusver en
wat bereikt is. Ook willen we het belang van een goede samenwerking tussen ons gedrieën
nogmaals onderstrepen. Die goede samenwerking is noodzakelijk om de MTR tot een succes te
maken. Hier zijn we allemaal bij gebaat, NS, Rebel en IenW.
De inhoud komt vervolgens aan bod. Zoals gezegd volgt hiervoor nog een voorstel. Wij hebben
er vertrouwen in dat we, met begrip voor ieders rol en positie, er uit komen donderdag.
Niettemin, mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, dan willen we de inmiddels bekende
terugvaloptie bespreken en in werking stellen. Hiervoor zal alvast een brief van IenW aan NS
worden opgesteld 
Wij willen ter plekke meeschrijven om de NDA gezamenlijk vast te stellen, en zo mogelijk te
tekenen.
Uit bovenstaande volgt het volgende agendavoorstel:
1. Welkom en toelichting;
2. Rondje proces en samenwerking tot dusver;
3. Toelichting op inhoudelijk voorstel en posities;
4. Vaststellen tekstvoorstel en NDA;
5. Eventueel bespreken terugvaloptie.
Ik ga er van uit dat jullie je in bovenstaand voorstel kunnen vinden.
Bijgesloten is de laatste versie van de NDA met daar in geel gemarkeerd artikel 6.3. Jullie
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ontvangen dan nog: het voorstel voor een nieuw artikel 6.3 en de concept-brief over de
terugvaloptie
Wij zien jullie graag donderdag!
Met vriendelijke groet,

 en 
________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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 ) - BSK; 
Subject: MTR NS - Evaluatie Sturing
When: Friday, April 12, 2019 10:00 AM-12:00 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome,
Stockholm, Vienna.
Where: Zitje 10D
Beste allen,
Rebel voert momenteel de midterm review van NS uit.
Voor deze evaluatie zouden we graag met jullie spreken over de sturing van NS, een van de
hoofdonderwerpen van de MTR.
Schikt voorgesteld moment?
Vriendelijke groet,

 – Rebel
+31 6 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

[NS]

Van: 
Verzonden: woensdag 3 april 2019 13:51
Aan: '  - DGB' < @minienw nl>
CC: @ns nl>; @ns.nl>
Onderwerp: RE: Let op!! datavoorstellen themasessie t.b.v. mid-term evaluatie concessie voor het HRN 2015-
2025

Hoi ,

Ik kreeg onderstaande mail doorgestuurd waarin Rebel een sessie wil houden met de leden van het Locov. Ik
begrijp dat jij eerder contact hebt gehad met  over de presentatie die tijdens deze sessie wordt gegeven.
We hebben daarin meegegeven dat wij het belangrijk vinden om duidelijk onderscheid te maken tussen het
terugkijken en het vooruitkijken naar de tweede helft van de concessie. De evaluatie van Rebel gaat, zoals ook
besproken tussen  en , over het terugkijken op de prestaties in de periode 2015-2019.

De vragen die in onderstaande mail zijn geformuleerd hebben voornamelijk betrekking op het vooruitkijken en
vragen over wat verbeterd kan worden kan ertoe leiden dat we een wensenlijst van de consumentenorganisaties
krijgen. Bovendien zien wij het onderwerp samenwerking en consultatie niet terug komen. Kun jij wat meer
toelichting geven op hoe deze lijst tot stand is gekomen?

Dank alvast voor je reactie en groet,

T 06 - 

NS | Stakeholder- & Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
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[NS]

Van: 
Verzonden: woensdag 3 april 2019 11:54
Aan: @ns nl<mailto: @ns.nl>>
Onderwerp: FW: Let op!! datavoorstellen themasessie t.b.v. mid-term evaluatie concessie voor het HRN 2015-
2025

Zie onderstaand, even overleggen (1) of we hierbij aanwezig kunnen/willen zijn en (2) wie?

Van:  - DP [mailto @minienw nl]
Verzonden: woensdag 3 april 2019 11:48
Aan: @rover nl<mailto @rover nl>>; 

@rover nl<mailto @rover.nl>>; @rover nl<mailto @rover.nl>>; 
@lsvb nl<mailto @lsvb nl>) < @lsvb.nl<mailto @lsvb.nl>>; 

@uniekbo.nl<mailto @uniekbo nl>)
< @uniekbo nl<mailto @uniekbo nl>>; 

@iederin nl<mailto @iederin nl>)
< @iederin nl<mailto @iederin.nl>>; '

@anwb.nl<mailto @anwb.nl>>; 
@fietsersbond nl<mailto @fietsersbond nl>)

< @fietsersbond.nl<mailto @fietsersbond nl>>; @etty nl<mailto: @etty nl>
CC:  - BSK
< @minienw nl<mailto: @minienw nl>>;  (ProRail)
<j @prorail.nl<mailto @prorail nl>>; 

@NS.NL<mailto @NS.NL>>; 
@NS.NL<mailto @NS.NL>>; 

@hetnet.nl<mailto @hetnet.nl>)
< @hetnet.nl<mailto @hetnet nl>>;  - Rover
< @telfort nl<mailto: @telfort nl>>
Onderwerp: Let op!! datavoorstellen themasessie t.b.v. mid-term evaluatie concessie voor het HRN 2015-2025

Beste Locov leden,

De Rebel Group voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de evaluatie uit van de
concessie voor het hoofdrailnet. Getoetst wordt of 'de uitvoering van de concessie heeft geleid tot de voor de
Lange Termijn Spooragenda noodzakelijke verbeteringen'. De rebel Group gaat hierover graag het gesprek aan
met de consumentenorganisaties in het LOCOV. De sessie zal in Den Haag plaatsvinden.

De volgende data zijn beschikbaar:

*         dinsdag 23 april van 15:00 - 17:00;

*         woensdag 8 mei van 10:00 tot 12:00;

*         donderdag 9 mei van 13:00 tot 15:00.

De Rebel Group denkt de volgende onderwerpen te bespreken:

*         verbetering van de deur-tot-deurreis;

*         verbetering van het reisgemak (ook voor reizigers met een beperking) en;

*         bijvoorbeeld verhoging van de sociale veiligheid.

*         Aandachtspunten voor gesignaleerde ontwikkelingen voor  de tweede helft van de concessie
(nadrukkelijk binnen de kaders van de bestaande concessie).
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Ik hoor graag z.s m. of u wilt deelnemen aan de sessie en welke data passen in uw agenda. Verdere (beknopte)
voorbereiding volgt voorafgaand aan het overleg.
Met vriendelijke groeten,

........................................................................
Landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (Locov) Rijnstraat 8 | 2515XP | Den Haag | Postbus
20901 | 2500 EX | Den Haag ........................................................................
T 070-
M 06-

@minienm nl<mailto: @locov nl>
http://www.locov nl<http://www.locov nl/>
........................................................................

________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

________________________________

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-
mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet
toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail
verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

Informatie vennootschap<http://www.ns.nl/emaildisclaimer>
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Hoofdstuk 1 en 2 hebben de status van ‘concept’, conclusies zijn al redelijk te trekken en er is
een lijstje te maken met beleidsinzet op basis daarvan. Er is het voorbehoud dat we nog geen
analyses uit hebben kunnen voeren op basis van informatie NS en ook niet met hen hebben
kunnen reflecteren op doelbereik LTSA.
Hoofdstuk 3 is ruwer, de structuur staat en een deel van de inhoud. Ook daarover gaan we
echter al graag het gesprek aan.
Hoofdstuk 4 en 5 zijn nog geheel leeg.
Ik kijk er naar uit dit met jullie te bespreken. We zien elkaar sowieso voor andere afspraken deze
week. Voorbereiding daarvan volgt nog.
Met vriendelijke groet,
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inzichten uit de gesprekken en het evaluatiepapier bij elkaar gezet. Graag vragen we jullie om dit
document morgen door te nemen, zodat we donderdag met zijn allen inhoudelijk de discussie
kunnen voeren over de gespreksagenda.
Graag tot ziens op donderdag!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Ik heb een (groot) aantal zaken ingebracht waar het gaat om onze ervaringen met de NS en
over de context waarin de NS moet opereren/zaken die van invloed zijn op het reilen en
zeilen van de NS.

Bijgevoegd de concessie, die jullie natuurlijk kennen. Naast de vele goede dingen die de
NS doet zie je ook dat er sprake is van schending van concessiebepalingen, bijvoorbeeld
van artikel 48 (zeer actueel voor ons wat betreft de benutting van de Hanzelijn). Graag
hoor ik jullie eventuele input/ervaringen die je mee wilt geven in het kader van deze
Midtermreview.

groet 

<< Disclaimer >> 

Persoansgegevens en privacy
De provinsje Fryslân giet sekuer mei jo persoansgegevens om en hannelet neffens de Algemene verordening
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lês hjir ús Privacyferklearring.

Persoonsgegevens en privacy
De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming. Lees hier onze Privacyverklaring.
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Overleg DOVA ‘Midterm Review HRN concessie’ 55.1.



2

Doel vandaag is om de inzichten van DO’s te verzamelen als input voor de 
evaluatie van de concessie over de periode 2015 - 2019 

 In het kader van de Midterm Review voeren Rebel en Goudappel de evaluatie van 
de concessie voor het HRN uit

 De opbrengst wordt in het rapport verwerkt: op basis hiervan gaan IenW en NS het 
gesprek aan over eventuele aanpassingen in de concessie. Omdat het een 
bestaande concessie betreft moeten IenW en NS gezamenlijk instemmen met 
aanpassingen

55.1.
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Agenda

Agendavoorstel vandaag: 3 blokken

 Korte voorstelronde deelnemers, Rebel, Goudappel (5 min)

 Blok 1: de inhoudelijke prestaties in relatie tot de Lange Termijn Spoor Agenda

 Blok 2: de sturing, waaronder samenwerking en transparantie

 Blok 3: relevante ontwikkelingen in de tweede helft van de concessie

Ten slotte: schriftelijk input leveren is ook mogelijk, maar wel uiterlijk een week nadat 
het verslag rondgestuurd is

Rebel/Goudappel zorgen voor verslaglegging

55.1.
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Blok 1: inhoudelijke prestaties i.r.t. de LTSA (1/2) 55.1.
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Blok 1: inhoudelijke prestaties i.r.t. de LTSA (2/2)

 Deur-tot-deurreis: aansluitingen spoorvervoerders, aansluitingen overige vervoerders, 
fietsparkeren, P+R, reissnelheid

 Reisgemak: vervoercapaciteit, zitplaatskans, comfort, zelfstandige toegankelijkheid, 
OV-betaalsysteem

 Regie over de eigen reis: reisinformatie, ook bij verstoringen en voor mensen met een 
beperking

 Veiligheid: sociale veiligheid en STS-passages

 Betrouwbaarheid: reizigers en trein-punctualiteit, ook op de HSL

 Duurzaamheid: energieverbruik, CO2 uitstoot, geluid en trillingen

 Ruimte voor reizigersgroei: grensoverschrijdend vervoer, ruimte voor de groei op het 
spoor

55.1.



6

Blok 2: sturing en samenwerking (1/2)

 Hoe wordt in zijn algemeenheid de 
sturing en de positionering van de 
decentrale overheden ervaren?

 Werkt dit op alle onderwerpen 
genoemd in de concessie:

– Ontwikkeling integrale 
vervoerdiensten;

– Uitbreiding samenloop;

– Inhoud vervoerplan;

– Verbeteren deur-tot-deur-reis;

– Fietsparkeren en P+R;

– Verbetering d2d-reisinformatie;

– Nieuwe nachtnetverbindingen;

– Grensoverschrijdende verbindingen;

– Nieuwe stations.

 Verstrekking van informatie?

 Transparantie?

55.1.
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Blok 2: sturing en samenwerking (2/2)

 Sturen de KPI’s op de zaken die belangrijk zijn voor het ‘regionale aanbod’?

Huidige KPI’s:

 Algemeen klantoordeel

 Algemeen klantoordeel HSL-Zuid

 Kwaliteit aansluitingen NS op andere vervoerders

 Reisinformatie treinketen

 Zitplaatskans in de spits HRN

 Zitplaatskans in de spits HSL

 Top 10 drukke treinen HRN

 Informatie bij ontregeling in de trein en op het station

 Klantoordeel sociale veiligheid

 Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

 Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

 Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

55.1.
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Blok 3: relevante ontwikkelingen in de tweede helft van de concessie 

 Wat gaat er in de tweede helft van de concessie spelen wat – mogelijk – aanleiding zou 
kunnen zijn voor actualisatie binnen de randvoorwaarden?

55.1.













 

M +31 6 
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Reizigersvereniging Rover
Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Mobiel: 06-
www.rover.nl

Van: @Rebelgroup.com> 
Verzonden: maandag 13 mei 2019 12:38
Aan:  - DP < @minienw.nl>; @rover.nl>;

@rover.nl>; @lsvb.nl) < @lsvb.nl>; 
@uniekbo.nl) < @uniekbo.nl>;  - BSK

< @minienw.nl>; @iederin.nl)
< @iederin.nl>; @anwb.nl>; @etty.nl; 

@fietsersbond.nl) @fietsersbond.nl>
Onderwerp: RE: Themasessie evaluatie vervoerconcessie HRN 2015 - 2025 t.b.v. Midterm
Review
Beste genodigden van het overleg over de vervoerconcessie vorig week,
Bijgevoegd een schriftelijke weergave van ons gesprek. Dit is bedoeld om een eventuele verdere
reactie te kunnen formuleren. Ik ontvang deze graag uiterlijk maandag 20 mei.
Uiteraard is de schriftelijk input zoals ontvangen van Iederin en de KBO/PCOB onderdeel van de
input.
Met vriendelijke groet,

-----Original Appointment-----
From:  - DP < @minienw.nl> 
Sent: Wednesday, April 17, 2019 4:51 PM
To:  - DP; ; ; @lsvb.nl);

@uniekbo.nl); ) - BSK; 
@iederin.nl); '; @etty.nl; ; 

@fietsersbond.nl)
Subject: Themasessie evaluatie vervoerconcessie HRN 2015 - 2025 t.b.v. Midterm Review 
When: Wednesday, May 8, 2019 10:00 AM-12:00 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,
Rome, Stockholm, Vienna.
Where: Den Haag, Rijnstraat 8 (ministerie IenW), zaal Z.413
De Rebel Group voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de evaluatie uit van de concessie
voor het hoofdrailnet. Getoetst wordt of ‘de uitvoering van de concessie heeft geleid tot de voor de Lange Termijn
Spooragenda noodzakelijke verbeteringen’. De rebel Group gaat hierover graag het gesprek aan met de
consumentenorganisaties in het LOCOV.
De volgende data zijn beschikbaar:

dinsdag 23 april van 15:00 – 17:00;

woensdag 8 mei van 10:00 tot 12:00;

donderdag 9 mei van 13:00 tot 15:00.
De Rebel Group denkt de volgende onderwerpen te bespreken:
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Aandachtspunten voor gesignaleerde ontwikkelingen voor de tweede helft van de concessie (nadrukkelijk binnen

de kaders van de bestaande concessie).

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Dat lijkt me een goed genoeg haakje, de evaluatie in artikel 3 is de mtr.
Groetjes,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 mei 2019 om 15:05 heeft  - BSK
< @minienw.nl> het volgende geschreven:

Ha ,

De startbijeenkomst van de 28e heb ik gecanceld vanwege staking OV.
Je gaf aan maandag toch nog graag te willen overleggen ter voorbereiding op gesprek met NS.
Wanneer zouden jullie kunnen?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent
to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Wijnhaven 23

als in hinderminuten. De storingen van hinderklasse 2 zijn helemaal niet gerapporteerd in de
betreffende rapportage (vallen waarschijnlijk niet onder ‘grote impact’, maar wij achten ze wel
van belang, omdat bij dergelijke verstoringen vaak vertragingen voor reizigers van (fors) meer
dan 15 minuten komen kijken.
Reistijdontwikkeling (cf. mail  21-05):
o Een reistijdvergelijking met een over de jaren heen constante weging naar reizigers. In plaats
van elk jaar de bijbehorende weging van dat jaar te gebruiken (met dus het effect van
veranderend verplaatsingspatroon), gebruiken we één constante weging voor alle jaren 2015 tot
en met 2019. Dit is dan niet exact de gemiddelde reistijd in een bepaald jaar, maar zal die dicht
benaderen, omdat de verwachting is dat het reispatroon niet zeer sterk wijzigt gedurende een
periode van 5 jaar. Een mogelijke weging is de stationsrelatiematrix van 2017, welke mooi
midden in de te evalueren periode ligt. Een andere mogelijke weging is de gemiddelde
stationsrelatiematrices over de periode 2015 tot en met 2018 (ervan uitgaande dat die van 2018
reeds bekend is en we over de reispatronen van 2019 nog niks kunnen zeggen).
ÓF:

Een jaar op jaar vergelijking, waarin de reistijdwinst (of evt. verlies) ten opzichte van het
vorige jaar berekend wordt. Op stationsrelatieniveau stel ik dan voor om het gemiddelde
van het aantal reizigers van twee opeenvolgende jaren te vermenigvuldigen met het
reistijdverschil tussen beide jaren. In formulevorm (T1 – T0)*(X0+X1)/2 (T is reistijd en X is
aantal reizigers per relatie).

Baanvakbelastingen/zitplaatskans (verwijzend naar gesprek 21-5 NS - Goudappel):

· NS heeft inzichtelijke plaatjes / plots gemaakt met het aantal reizigers dat moet staan per
baanvak, en hoe dat zich ontwikkelt van jaar op jaar (iig voor de afgelopen 2 jaar, NS kijkt of
dit nog verder terug kan gaan). Wij zouden deze vraag ontvangen in het kader van de MTR
om de zitplaatskans te duiden. Alle duiding die NS daarbij kan meegeven helpt ons bij het
correct interpreteren van de gegevens.

o Programma Vervoerscapaciteit hebben we bekeken. Dit geeft inderdaad inzicht
over de totale hoeveelheid capaciteit (materieel) die is toegevoegd, maar
niet/beperkt waar dit in het netwerk is toegevoegd.

· Om de ontwikkelingen te kunnen duiden rond het algemene doel ‘ruimte voor groei op het
spoor’ blijft het eerdere verzoek om inzicht in baanvakbelastingen in de periode 2014-2018
(2018 zodra beschikbaar) staan.

De resterende punten uit het gesprek met  over de sturing op de LTSA (15/05):

· Ontwikkeling vraag en aanbod naar fietsparkeren én P+R.

· Uitkomst artikel 34, vijfde lid. Is dit rapport opgeleverd?

· Hoe wordt invulling gegeven aan het volgende, onderstreepte deel, uit 42.11: “In overleg
met de concessieverlener komt NS tot afspraken over in welke situaties dit mag waarbij de
partijen de ambitie hebben deze criteria, waar reëel en veilig, verder aan te scherpen, zodat
het aantal tijdelijke wijzigingen af blijft nemen.”

· Punctualiteit sprinters vs IC’s zoals aangeboden door .

60.

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e



3011 WH Rotterdam
The Netherlands

T +31 10 
M +31 6 

@Rebelgroup.com
www.rebelgroup.com

60.

10.2.e

10.2.e

10.2.e. Wob





2016. NS had dit niet direct op het netvlies
IenW: Cybersecurity: IenW geeft aan dat er gezien tegenwoordige ontwikkeling op
dit onderwerp en afstemming die tussen IenW en NS reeds loopt de concessie
hierop te actualiseren. NS had dit niet direct op het netvlies, beaamt dat dit
onderwerp belangrijk is geworden gaat intern navraag doen.
IenW: Spoorstaafschade: NS beaamt dat UVO dit linkt aan MTR, maar stelt dat de
voorwaarden: afgerond onderzoek en aantoonbare relatie tussen spoorstaafschade
en inzet van specifiek materieel dan wel ingevuld moet zijn, zij hebben nu
onvoldoende inzicht of dit het geval is.
IenW: HSL-heffing, discussie en of verzoek tot aanpassing van dit proces stond niet
direct op het netvlies bij NS, behoefte aan verbetering werd wel herkend.
NS: ZBO-vorming; NS geeft aan nog geen goed beeld te hebben van de gevolgen
van de zbo-vorming van ProRail i.r.t. de gelijkgerichte sturing. Ze zien dit als een
mogelijk risico zijn op het behalen van bepaalde prestaties. Omdat ze nog geen
goed zicht hebben op de nieuwe situatie, kunnen ze nog niet aangeven welke
wijziging ze behoeven voor eventuele concessie-aanpassingen
Tariefdifferentiatie: NS wil huidige concessietekst verbreden zodat het uitvoeren
van pilots binnen de hyperspits mogelijk wordt.
NS: Sociale veiligheid: NS claimt dat zij als gevolg van het akkoord sociale veiligheid
structurele investering hebben gemaakt die in totaliteit boven de verkregen
subsidie / vergoeding van IenW zal uitkomen. Of daarmee de ‘waarde’ van de KPI
verkeerd is begroot konden ze niet direct zeggen. Ze zien de afspraken uit het
akkoord eigenlijk als aanvullende eisen en willen hiervoor vermoedelijk verder
worden gecompenseerd
NS: Politieke wensen: komen tot proces afspraken hoe in de toekomst wordt om
gegaan met aanvullende wensen voortkomend uit de politiek waar NS mee
geconfronteerd wordt, zoals bijvoorbeeld de SNG treeplank, toiletten en SOV.

Vervolgproces van agendapunten: in de routine van 6 juni worden de onderwerpen op
de agenda vastgesteld. De indiener van een onderwerp maakt een probleemuitwerking en
situatieschets (volgens het externe factsheet) die in het vervolgoverleg van 24 juni wordt
doorgesproken. Er wordt dan ook besproken per onderwerp hoe deze eventueel in
gezamenlijkheid verder voor te bereiden richting gespreksrondes in september. We
streven er samen naar om een aantal onderwerpen al vóór de gespreksronden op te
lossen op niveau Ilse en Wybe.
Bodem- en streefwaarden: voor dit onderwerp specifiek zal NS op 24 juni zoveel als
mogelijk toelichten hoe zij de ontwikkeling van de KPI’s zien in relatie tot toekomstige
investeringen. Ze komen dan ook met voorstellen hoe KPI’s relatief gemaakt kunnen
worden. Aan onze zijde zorgen we ervoor dat onze ideeën verder uitgewerkt zijn.
Samenvallen specials, kleine wijzigingen en midden wijzigingen: Gezien de langzame
voortgang op het dossier van de specials en kleine wijzigingen wordt de zorg uitgesproken
dat deze allemaal gaan samenvallen in de MTR. Er wordt gestuurd om kleine wijzigingen
nog steeds 6 juni af te ronden, voor de specials wordt bekeken of het haalbaar is deze
voor september af te ronden. NS gaat intern checken waarom het zo lang duurt (zelf
uitgesproken vermoeden: kritische juristen). Op basis hiervan organiseren we nog een
aparte sessie om met werkafspraken te komen zodat we vergelijkbare vertraging op de
andere punten voorkomen. NS geeft zelf aan dat ze een pragmatische aanpak willen
bereiken.
Planning kamerbrief, IenW heeft kort toegelicht dat de beoogde kamerbrief waarschijnlijk
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begin september, vóór het AO, wordt uitgestuurd en dat de inhoud nog niet definitief vast
staat (alleen proces, of ook inhoud). NS vraagt hier duidelijkheid in te geven. Wat NS
betreft geeft de recente kamerbrief, waarin ook een stukje over de MTR is opgenomen, al
een mooie procesupdate aan de Kamer.

Als bovenstaande aanleiding geeft tot vragen weten jullie mij of  te vinden,
Groetjes,
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