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Hoofdgroep I ‘Prestaties en Doelen’

Hoofdgroepen II ‘Centrale Bediening en Personeel’

Hoofdgroep III ‘Data en informatie’

Hoofdgroep IV ‘Techniek en (ICT)systemen’

iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor 

transities in centrales
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Hoofdgroep V-VII ‘Omgeving en (professionele) Markt´

DCO



Positie en samenhang in het 

programma iCentrale
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Resultaten / Gebruiksproducten HG III 

Overall
• 7 Projecten met deliverables (en kennisoverdracht)

• 5 Gebruiksproducten

• 5 iDiensten (1e basisversies)

• 1 Landelijke standaard (met CROW, PIANOo)

• 2 Live Praktijkcases en -tests

Voorbeelden gebruiksproducten en standaarden
• SLA’s en KPI’s (afspraken over wat meetbaar wordt)

• iGenerator (datadienst voor de actuele situatie)
• iRadar (datadienst met korte termijn voorspelling)

• Beeldregisseur (delen van camerabeelden )
• EMaaS (borgen bereikbaarheid evenement voor bezoekers met pre-trip, on-trip en ‘last

mile’ informatie)

Realisatie(s) bij DCO’s
� Beeldregisseur Almere (koppelen van camerabeelden over de domeinen)
� iRadar Almere (korte termijnvoorspelling op de Veluwedreef Almere)

� EMaaS TT-Assen 2017 gemeente Assen (faciliteren bezoekersstromen)



Inhoud

Aanleiding

Eventmanagement als dienst

Praktijkcase TT Assen

Conclusies

5



Aanleiding EMAAS

Summit 24 maart 2017
• Doorontwikkeling in samenwerking publiek-privaat

• Zoals al zichtbaar bij veel evenementen en

• Mede gebaseerd op de Praktijkproef Amsterdam Zuid-Oost

• Integrale benadering gericht op bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid
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Aanleiding EMAAS

Eerdere ervaringen
• Effectgebied van maatregelen

• Laten we dit grijze gebied niet grijs laten, maar samen inkleuren en meerwaarde creëren

• Naast goede plannen ook een goede uitvoeringsorganisatie
• evenementenvergunning stelt vaak eisen aan de kwaliteit van de plannen, maar vergeet vaak

eisen te stellen aan de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie
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Waarom EMAAS?
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Wat is de dienst EMAAS?

Elementen uit EMAAS bestaan al
• Planvoorbereiding en draaiboeken

• Bezoekers begeleiden van keukentafel tot evenement

• Evaluatie

Maar één aanspreekpunt ontbreekt
• Verantwoordelijkheden verdeelt over eventorganisator, locatiebeheerder,

veiligheidsregio’s, politie, wegbeheerder(s) en andere partijen

EMAAS biedt
• Integrale dienstverlening, zowel tactisch als operationeel

• Aanpak voor zowel brongebied als effectgebied

• Tooling voor centrale coördinatie en informatiedeling

• Afspraken over te behalen doelen en bijbehorende inspanningen

Met als doel
• Verhogen van klanttevredenheid van bezoekers en overige mobilisten over

bereikbaarheid, doorstroming en informatievoorziening
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Praktijkcase TT Assen

TT Assen MotoGP
• Internationaal motorrace evenement

• 161.000 bezoekers (105.000 op de zondag)

• 23.000 auto’s

• 25.000 motoren

• 60 ha parkeerterreinen
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Praktijkcase TT Assen

Perspectief vanuit gemeente Assen
• Cultuur en historie

• Branding

• Werkgelegenheid

• TT Festival in binnenstad

• Gemeente heeft tot 2017 lange tijd de regie gevoerd voor mobiliteit TT Circuit

• Gemeentelijke en Rijksinfrastructuur is de laatste jaren op orde gebracht

• Gemeente Assen zorgt voor borden afzettingen en camera’s
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Praktijkcase TT Assen

Inzet voor TT Assen
Gemeente en eventorganisator waren al bezig met voorbereiding TT Assen 2017

Opschaling vanuit bestaande afspraken

Wat is gedaan?
• Draaiboek en scenario’s voor verkeersbegeleiding

• Netwerkcoördinator voor centrale coördinatie

• Aansturing DRIP’s en tekstkarren

• Grafische weergave van actuele verkeerssituatie

• Multi-domein bediening VM en parkeren in tijdelijk operationeel verkeerscentrum

• Automatische monitoring van reistijden

• Pre-trip reisinformatie via Facebook en Twitter (@TrafficTTAssen)

• Berichten via Twitter gedurende event

• On-trip informeren via in-car kanaal

• Inwinning verkeerssituatie zowel met lussen als floating car data

• Camera’s op aanvoerroutes en parkeerterreinen

• Goed geïnstrueerde verkeers- en parkeerregelaars
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Praktijkcase TT Assen

Positieve ervaringen 2017
• Gezamenlijk opgesteld draaiboek

• Gezamenlijk kernteam en centrale coördinatie

• Aanvullende instructie extern ingehuurde verkeersregelaars

• Zicht op actuele situatie met aanvullende middelen (camera’s en grafische

weergave)

Lessons learned
• Hoewel ingezet op spreiding van parkeren liepen 2 parkeerterreinen ‘te snel’

vol…

• VIP-route heeft slecht gefunctioneerd, maar bezoekers waren wel op tijd voor

hoofdrace

• Een groot deel van de bezoekers volgt de aanwijzingen niet op en dat leidt tot

stagnatie in het netwerk

• In de fysieke keten lijken de parkeerterreinen de zwakste schakel…
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Praktijkcase TT Assen

Meerwaarde EMAAS voor TT Circuit, gemeente, politie en 
Rijkswaterstaat

• Beter inzicht in actuele verkeerssituatie

• Actuele reistijden op aanvoerroutes

• Eerder ingrijpen op verwezen routes

• Meer live beelden van verkeersafwikkelingen op cruciale kruispunten

• Beter zicht op VIP-route en voorkomen misbruik door niet-VIPs door inzet van

extra verkeersregelaars

• Inzet van berichten in-car naast berichten op DRIP’s en tekstkarren

• Maatwerk inzet weginspecteurs

• Vermindering overlast voor het overige verkeer

• Beter benutten van het beschikbare wegennet
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Praktijkcase - hoe verder?

EMAAS heeft maatschappelijke baten
• Minder filevorming door betere spreiding in netwerk

• Minder hinder voor overige weggebruikers

• Beter inzicht in situatie voor organisator, gemeente, politie en Rijkswaterstaat

Ruimte voor verbetering
• Hoe krijgen we het voor elkaar dat de bezoekers de aanwijzingen opvolgen. Een

groot deel van het publiek rijdt al jaren dezelfde route. Hoe gaan we om met

bezoekers die geen (actuele) navigatie of smartphone gebruiken.

• Pre-trip informatie en sturing

Wie betaalt voor EMAAS
• Extra inkomsten nodig

• Beperkte mogelijkheden bij TT Assen door ‘gratis’ parkeren op defensieterreinen

• Sterke focus op collectief en niet op consument
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Verdieping keten EMAAS 
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• Radar model van professor Grefen (TU/e)

• Ketenpartners verschillen per doel

• Afhankelijk van doel dienst komt er een andere conclusie uit
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EMAAS als iDienst

Gericht op decentrale overheid
• Centrale coördinatie en operationele uitvoering/ondersteuning over grenzen en

domeinen heen

• Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid

• Effecten van evenementen reiken verder dan eventlocatie

Aanbod
• Ervaring en kennis op operationeel en tactisch vlak

• Integrale dienstverlening

• Eigen tooling en middelen voor monitoren en informeren

• Real-time inzicht in in- en uitstroom van bezoekers met actuele verkeers- en

parkeerinformatie
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Conclusies

• EMAAS is snel en flexibel in te zetten door eigen tooling

• EMAAS zorgt dat publieke partijen zich op hun kerntaak kunnen
blijven richten

• EMAAS zorgt dat alle decentrale partijen real-time over dezelfde
informatie beschikken

• EMAAS is schaalbaar in tijd en gebied

• Regie blijft bij publieke partijen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, in Hoofdgroepen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, door de bedrijven



Contact

Deze en alle andere presentaties zijn terug te vinden op:
http://www.maasandmore.com/


