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E-mail: @decisio.nl

Website: www.decisio.nl

volg Decisio op Twitter

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop
intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen
rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u
ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.
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5.1.2.e



Van: - DGB
Aan: ; 
Cc: - DGB
Onderwerp: RE: Afronding Eenmeting Limburg
Datum: donderdag 5 december 2019 13:17:00
Bijlagen: png

png
png

Dag  en ,
Akkoord met jullie proces voorstel. Ik blok morgen aan het einde van de dag even een blok, dus
aanleveren morgen rond lunch is prima. Jullie zien mijn reactie uiterlijk maandag tegemoet dus
dat kunnen jullie wellicht al verwerken, scheelt weer wat in de tijd. Ik ga er trouwens van uit dat
het met het aantal opmerkingen ook wel mee zal vallen.
Gr. 

Van:  
Verzonden: donderdag 5 december 2019 12:23
Aan: 
CC:  - DGB 
Onderwerp: RE: Afronding Eenmeting Limburg
Beste  en ,
Eens, we moeten die dingen gescheiden houden. En we proberen daar waar het meningen zijn dit
inderdaad ook zo te verwoorden.
Wat betreft jullie reactie: dit kan ook 11 december. Wij zullen dan eind die week (12/13 december) gaan
afronden. Wat betreft het aanleveren van de track changes versie, is het wellicht ook mogelijk om dit
morgen rond lunch te sturen i.p.v. vanmiddag? Dit geeft net iets meer ruimte om er nog even goed
doorheen te gaan. Als het niet handig is aan jullie kant, dan geen probleem hoor, dan houden we het op
vandaag.
Met vriendelijke groet,

Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
Telefoon: 020-

Mobiel: 06-

E-mail: @decisio.nl

Website: www.decisio.nl

volg Decisio op Twitter

Van:  < @prvlimburg.nl> 
Verzonden: donderdag 5 december 2019 12:10
Aan:  < @decisio.nl>
CC:  - DGB' < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Afronding Eenmeting Limburg

,
Dank voor je bericht!
Wat betreft de commentaren van de stakeholders, naar verwachting zullen deze grofweg gesplitst
kunnen worden in enerzijds correcties en aanvullingen op de tekst en anderzijds meningen. Het lijkt
me dan ook goed om dit duidelijk gescheiden te houden in het eindrapport (getuige de discussies
tussen met name  en ). In het rapport van de nulmeting hebben we dat ook zo opgelost en
in dat geval is een tweede commentaarronde niet noodzakelijk.
En het is inderdaad zinvol om Arriva en NS op de hoogte brengen hoe hun commentaren zijn
verwerkt.
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Verder, mijn agenda is de komende dagen overvol, dus indien mogelijk zou ik een dag meer respijt
op prjs stellen, dus tot 11 december. Kan dat? We zouden dan op die dag ergens in de namiddag
met zijn direën telefonisch kunnen overleggen over het rapport, zoals je voorstelt.
Gorten,

Van:  [mailto: @decisio.nl] 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 9:06
Aan: ;  - DGB
Onderwerp: Afronding Eenmeting Limburg
Beste  en ,
Wij hebben afgelopen donderdag het commentaar van zowel NS als ProRail ontvangen (Arriva
hadden we al) en zijn bezig met de verwerking hiervan. Morgen einde dag zullen wij een track
changes versie naar jullie als begeleidingsgroep sturen. Het leek mij goed om even met jullie af te
stemmen hoe we de afrondingsfase aan gaan pakken en wat de tijdslijnen hierbij zijn.
Gezien het rapport eind dit jaar afgerond dient te zijn, zou het fijn zijn als jullie op korte termijn
zouden kunnen reageren op de nieuwe versie. Is het bijvoorbeeld haalbaar voor jullie om uiterlijk

dinsdag de 10de een reactie te sturen op de track changes versie (eerder is uiteraard nog beter)?
Mijn voorstel zou zijn dat wij dan afhankelijk van jullie reactie ook NS, Arriva en ProRail even te

bellen na de 10de om een toelichting te geven op de wijze waarop wij het commentaar al dan
niet verwerkt hebben (ProRail hebben wij al gesproken hierover). Afhankelijk van jullie
opmerkingen zullen wij dan het rapport zo snel mogelijk afronden. Maandag 16 december als
richtlijn voor het eindrapport?
Verder vroeg ik mij af hoe jullie de verdere betrokkenheid van de klankbordgroep zien. Ik zou
willen voorkomen om nog een commentaarronde van hen om te halen, dus mijn idee zou zijn

om hen dan het eindrapport in de week van de 16de te sturen. Indien er nog echt onjuistheden
instaan zullen wij deze aanpassen en indien ze een paragraaf willen in het rapport om de context
te schetsen van het verhaal, dan kan dit eventueel ook. Deadline hiervoor is dan 20 december (is
wel wat krap), zodat we voor het einde van het jaar het afgerond hebben in principe.
Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Met vriendelijke groet,

Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
Telefoon: 020-

Mobiel: 06-

E-mail: @decisio.nl

Website: www.decisio.nl

volg Decisio op Twitter
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is.
Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden.
Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u
gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.
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Van:  - DGB
Aan:
Onderwerp: RE: verslag klankbordgroep
Datum: vrijdag 6 december 2019 16:14:00

Dag , gaat wat ver als je voor mij een heel verslag moet tikken. Je kan het wat mij betreft zo
kort mogelijk houden en je beperken tot 3 regels per aanwezige partij.
Gr. 

Van:  
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 16:12
Aan:  - DGB 
Onderwerp: RE: verslag klankbordgroep
Hoi ,
Nee, heb je niet gemist, deze heb ik nog niet gemaakt. Ik kan dit maandagochtend naar je
sturen? En wat betreft NS, ik zou nog even  kunnen mailen met de vraag of hij het echt
niet wil, waarbij ik dan aangeef dat jullie dit zeer op prijs stellen oid? Want hij liet nog wel enige
ruimte open hoor voor het doorsturen, maar liever wilde hij het niet en hij zag de noodzaak ook
niet.
Groeten,

Van:  - DGB < @minienw.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 16:07
Aan:  < @decisio.nl>
Onderwerp: verslag klankbordgroep
Dag ,

Wellicht heb ik het gemist maar is er een verslag gemaakt van de klankbordgroep? Mochten
jullie hier een verslag van hebben, zouden jullie deze dan met mij willen delen? Ik heb deze nodig
omdat we de reactie van NS niet schriftelijk hebben ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Afd. OV en Stations
+31(0)6

@minienw.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.
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Van:  - DGB
Aan:
Onderwerp: RE: Afronding Limburg
Datum: donderdag 9 januari 2020 09:35:00
Bijlagen: png

png
png

Zeker!

Van:  
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 09:35
Aan:  - DGB ;  ;  
Onderwerp: RE: Afronding Limburg
Beste ,

 En het rapport is af, het enige is dat ik het nog even als laatste check naar
Twynstra Gudde (  heb gestuurd. Ik verwacht van hem vandaag een reactie (hij heeft ook
al meegelezen met eerdere versies). Dit zou betekenen dat ik het rapport dan morgen naar jullie kan
sturen. Is dit wat jullie betreft akkoord?
Met vriendelijke groet,

Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
Telefoon: 020-

Mobiel: 06-

E-mail: @decisio.nl

Website: www.decisio.nl

volg Decisio op Twitter

Van:  - DGB < @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 10:52
Aan:  < @decisio.nl>;  < @prvlimburg.nl>; 

 < @prvlimburg.nl>
Onderwerp: RE: Afronding Limburg
Dag ,

Kan je een indicatie geven van wanneer wij het rapport kunnen verwachten? Of heb ik iets over
het hoofd gezien?
Gr. 

Van:  < @decisio.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 17:23
Aan:  - DGB < @minienw.nl>; 
< @prvlimburg.nl>;  < @prvlimburg.nl>
Onderwerp: Afronding Limburg
Beste ,  en ,
Hierbij nog even een update van de stand van zaken met betrekking tot de afronding van Limburg. We
hebben het rapport afgelopen maandag naar NS, ProRail en Arriva gestuurd met het verzoek om uiterlijk
vandaag te reageren (op feitelijke onjuistheden). Ook hebben wij hen de mogelijkheid geboden om een
alinea aan te leveren in reactie op het rapport. Vanuit ProRail was alles akkoord. Arriva had nog een aantal
inhoudelijke wensen voor aanpassingen, die wij gedeeltelijk hebben doorgevoerd. Dit is met 
afgestemd en hij is hiermee akkoord. Wel heeft een passage aangeleverd om in het rapport op te nemen.
Ik heb die net ontvangen en is vooral een bevestiging dat hij de decentralisatie als succesvol beschouwd
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en doet niets af aan onze conclusies. Voor NS geldt dat zij nog een paar opmerkingen heeft (bij mij
aangeleverd vandaag), maar dat dit geen aanleiding vormt voor het aanleveren van een begeleidende
tekst. Kortom: volgens mij zijn we er dan nu toch echt bijna. Mijn voorstel is om maandag 6 januari de
allerlaatste puntjes op de i te zetten, en dat jullie dan het eindrapport ontvangen. Dit omdat ik de
komende 2 weken vrij ben en ik dan maandag nog even het commentaar van NS kan verwerken. Is dit ook
akkoord vanuit jullie tijdslijnen?
Alvast dank voor jullie reactie
Met vriendelijke groet,

Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
Telefoon: 020-

Mobiel: 06-

E-mail: @decisio.nl

Website: www.decisio.nl

volg Decisio op Twitter

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
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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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E-mail: @decisio.nl

Website: www.decisio.nl

volg Decisio op Twitter
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5.1.2.e





Zoals jullie weten zullen we in het kader van de eenmeting gedecentraliseerde stoptreindiensten
in Limburg een enquête uitvoeren bij een panel. Deze enquête nemen we af om specifiekere
informatie over het klantenoordeel te krijgen dan we uit de klantenbarometer kunnen halen. Zie
PDF-bijlage voor de concept-vragenlijst voor deze enquête. We zijn benieuwd of jullie suggesties
voor aanvullingen/aanscherpingen etc. hebben.
Bijgevoegd vinden jullie ter info ook de resultaten van een selectie-onderzoek in de Excel. We
hebben het panel eerder al benaderd met een paar korte vragen om wat achtergronden t.a.v.
treingebruik bij het panel te verkennen. Zo weten we met name iets over de verdeling van
reisfrequenties (zie hieronder), reismotieven en attitude tegenover de trein. Alle groepen blijken
goed vertegenwoordigd te zijn in het panel.

Hoe vaak maakt u in Nederland gebruik van de trein?

4-7x per week 74
1-3x per week 92
2-3x per maand 120
1x per maand 203
4x per jaar 374
2x per jaar 286
2x per jaar of minder 455
nooit 238

1842
De resultaten van het selectie-onderzoek kunnen straks ook gekoppeld worden aan de
antwoorden van het hoofdonderzoek.
Zouden jullie je reactie op de concept-vragenlijst uiterlijk eind deze week kunnen sturen? Of als
dat niet lukt willen laten weten wanneer het wel lukt? Het zou namelijk mooi zijn als we uiterlijk
begin volgende week de enquête definitief kunnen maken en uit kunnen sturen. Als het later
wordt komt dat de respons waarschijnlijk niet ten goede i.v.m. de aankomende feestdagen.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

Valkenburgerstraat 212

1011 ND Amsterdam

T +31 (0)20 

M +31 (0)6 

E @decisio.nl

I www.decisio.nl

Volg Decisio op Twitter
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

5.1.2.e 

5.1.2.e ; 5.1.2.e 
FW: Levering data 1-meting Limburg 

iroageQQJ nog 
iroage002 nog 
Gehejmhoudjngsoyereenkomst Deçjsjo en JG Decentralisatie stoptrejneo I iroburn J-meting doe 

Kijk eens aan, hierbij de voorgestelde NOA van NS. @'5T2), jij hebt hier inmiddels (zij het tegen 
wil en dank?!) wat ervaring mee, dus wil jij kijken of we dit kunnen ondertekenen? 
Groet, 57 .2.e 

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ns.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 14:40 
Aan: .1.2.e <5.1.2.e @decisio.nl> 
Onderwerp: RE: Levering data 1-meting Limburg 

!Ze fde mlioua als 17 

Van: 5.1.2.e �1.2.e @decisio.nl] 
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 11:18 
Aan: .1.2.e <5.1.2.e @ns.nl> 
Onderwerp: RE: Levering data 1-meting Limburg 

!Zelfde inhoud als 17 

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ns.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 14:49 
Aan: .1.2.e <5.1.2.e @decisio.nl> 
Onderwer�: RE: Levering data 1-meting Limburg 

IZelfae inhoud arsl 7 
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Zelfde inhoud als 17
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Zelfde inhoud als 37 en 17
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