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Inleiding
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Positie en samenhang in het programma iCentrale



Hoofdgroep V-VII: ondersteunen van DCO

Modeluitvraag 
en 

Modelcontract

Kosten en 
BatenRoadmap DCO

Toezichthouder
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Best 
Practices



Inhoud werksessie

• Introductie Decisio en opdracht

• Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)?

• Een MKBA van verschillende modules

• Uitwerking effecten per module

• Conclusies MKBA

• Doorkijk en discussie
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Introductie Decisio

• Onafhankelijk economisch onderzoek en advies.

• Ruime ervaring met het uitvoeren van Maatschappelijke kosten-

batenanalyes (MKBA’s) …

• Relevante eerdere studies:
─ Business case en MKBA Sluisbediening op afstand (RWS Utrecht)

─ MKBA Corridorcentrale

─ Monitor internationale concurrentiepositie ITS

─ Business and value case MaaS

─ Methodiekontwikkeling MKBA, waaronder ‘Wikken en Wegen’

6



Introductie

Opdracht MKBA iCentrale

1. Eerste fase iCentrale Noord-Holland.

2. Tweede fase doorkijk andere landsdelen

De MKBA geeft inzicht in:

• (Investerings-) kosten

• Kostenbesparingen

• De maatschappelijke effecten

7

Business case
MKBA



Wat is een MKBA?

Een MKBA biedt de mogelijkheid tot:

1. Het vergelijken van projectalternatieven met een nulalternatief

2. Aandacht voor de verdeling van kosten en baten 

3. In kaart brengen van onzekerheden en risico’s 

8

15 jaar

baten

Kosten



Doel sessie

• De eerste (concept!) resultaten bespreken

• Discussie over analyses

• Discussie over witte vlekken (missen we iets?)

Nota bene:

• Onderzoek gebaseerd op bestaande informatie en expert-interviews. Veel

schattingen en aannames

9
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Een MKBA Waarvan?

TunnelbedieningVerkeersmanagement
Bediening bruggen/sluizen 

‘Noord’

Idem ‘Zuid’ + 24/7 
integrated

Hoofddorp HeerhugowaardHoofddorp 2018 - 2020

iCentrale



Module 1. Integratie 

tunnelbediening en verkeersmanagement 24/7

Multi-domein centrale
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Tunnelbediening 2 tunnels, 1 

aquaduct en 1 testopstelling

Verkeersmanagement: 270 VRI’s, 26

DRIP’s en 169 videocamerasystemen

• 24/7 

• bediend door 20 FTE

• 14 uur per dag

• bediend door 12,4 FTE

• 24/7 bediening

• door 29,4 FTE



Module 1. Integratie 

tunnelbediening en verkeersmanagement 24/7

Business case

Investeringen:
• Opleiding personeel (laag II)

• Gecombineerde bedieningsinterface (laag IV)

Jaarlijkse effecten:
• Besparing op personele kosten (laag II)

Resultaten business case:
• Investeringen zijn binnen 3 jaar terugverdiend

12



Module 1. Integratie 

verkeersmanagement en tunnelbediening

Maatschappelijke effecten

Effecten 24/7 bedienen verkeersmanagementcentrale bij:

• Incidenten

• Werkzaamheden

• Evenementen

13



Module 1. Integratie 

tunnelbediening en verkeersmanagement

MKBA uitkomsten module 1

14

Investeringen Jaarlijkse besparingen en

maatschappelijke effecten

Saldo

MKBA resultaat module 1

Financiële effecten Jaarlijkse kosten en besparingen

Maatschappelijk effecten Saldo

• Business case project is positief

• Daarbovenop positieve 

maatschappelijke effecten

• Daarmee is het saldo van kosten 

en baten (in ncw) ook positief



Module 2. CB Noord en blauwe golf 

Centrale bediening
40 objecten provincie

+ 5 objecten derden
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40 objecten provincie

• Bediening van 6 – 20 uur

• door 20,6 FTE

• Bedientijden verschillen

• 51,9 fte 

40 objecten derden 

• Bedientijden verschillen

• 40,2 fte 

35 objecten derden

• Bedientijden verschillen

• 40,2 fte 

Lokaal bediend Lokaal bediend

Lokaal bediend

Blauwe 

Golf



Module 2. CB Noord en blauwe golf

Business case – Bron: Business case Arcadis (2014)

Investeringen:
• Aanpassen kunstwerken (IV)

• Uniformeren van kunstwerken (IV)

• Inpassen centraal bediensysteem (III/IV)

• Centrale inrichting (IV)

• Glasvezel (IV)

• Opleiding personeel (II)

Jaarlijkse effecten:
• Besparing op personele kosten (II)

• Kosten (en besparing op) huisvesting (II)

• Onderhoud en afschrijving kunstwerken (IV)

• Glasvezel (IV)

Resultaten business case:
• Investeringen zijn na 17 jaar terugverdiend
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Blauwe Golf:
• Ontsluiten data 

• BrugmanagementSysteem (BMS)

• Implementatie daarvan

• Opleiding bedienaren



Module 2. CB Noord en blauwe golf

Maatschappelijke effecten

De verkeerskundige effecten Centrale Bediening beperkt, maar blauwe golf

wel effectief:

Back-up bediening van bruggen en sluizen. Daardoor positief effect op

bedrijfszekerheid en cybersecurity

17

 effect van 85.000 tot 175.000 minder VVU

 Gemonetariseerd: 3 miljoen euro per jaar voor 130 bruggen



Module 2. CB Noord en blauwe golf

MKBA uitkomsten module 2
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• Business case project is net niet 

positief

• Daarbovenop wel (forse) positieve 

maatschappelijke baten

• Daarmee is het saldo van kosten 

en baten in de MKBA positief

Investeringen Jaarlijkse besparingen en

maatschappelijke effecten

Saldo

MKBA resultaat module 2 

Investeringen Jaarlijkse kosten en besparingen Blauwe Golf Saldo



Module 3. 24/7 bediening natte objecten

Nachtelijke bediening natte 

objecten overgenomen door 

Hoofddorp
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40 objecten provincie + 5 

objecten derden centraal 

bediend in Heerhugowaard

• Bediening van 6 – 20 uur

• door 20,6 FTE

Multi-domein centrale (tunnels 

en VM) in Hoofddorp

• 24/7 bediening

• door 29,4 FTE

• 24/7 bediening natte objecten

• Geen extra FTE nodig



Module 3. 24/7 bediening natte objecten

Business case – Bron: Business case Arcadis (2014)

Investeringen: 
• Opleiding en instructie van personeel in bediencentrale Hoofddorp (voor 29,4 fte) 

(laag II)

• Aanleggen glasvezelverbinding tussen Heerhugowaard en Hoofddorp (laag IV)

Jaarlijkse effecten:
• Onderhoud systemen en techniek (laag IV)

Resultaten business case: 
• In deze module worden enkel kosten gemaakt en vindt geen financiële besparing 

plaats

20



Module 3. 24/7 bediening natte objecten

Maatschappelijke effecten

Verkeerskundige effecten beperkt. 

Wel opstap naar 24/7 bediening op vaarwegniveau.

Positief effect op veiligheid: 

• Back-up bediening bruggen en sluizen. Daardoor positief effect op 

bedrijfszekerheid en cybersecurity

• Ondersteuning schepen in nood in de nacht

• Effect op imago / kwaliteit

21

Op dit moment wordt zeer beperkt ‘s nachts gevaren op de provinciale wateren

(het zou gaan om ongeveer 6 brugopeningen per nacht)



Module 3. 24/7 bediening natte objecten

MKBA uitkomsten module 3
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• In deze module worden enkel 

kosten gemaakt. Daarnaast opstap 

naar positieve maatschappelijke 

effecten (24/7) bediening. 

Investeringen Jaarlijkse besparingen en

maatschappelijke

effecten

Saldo

MKBA resultaat module 3 

Investeringen Jaarlijkse kosten en besparingen Saldo



Module 4. Ontwikkeling CB Zuid 

nog niet geïntegreerd

Bediencentrale Noord
34 objecten van provincie en 

derden
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40 objecten provincie 

+ 5 derden

• 24/7 bediening 

• door 20,6 FTE

35 objecten derden 

• Bedientijden verschillen

• 40,2 fte 

Bediencentrale Zuid
46 objecten van provincie en 

derden

Samen:

• 24/7 bediening op vaarwegniveau

• Door 48,9 fte 



Module 4. Ontwikkeling CB Zuid 

nog niet geïntegreerd

Business case – Bron: Business case Arcadis (2014)

Investeringen:
• Aanpassen en uniformeren kunstwerken (laag IV)

• Inpassen centraal bediensysteem en centrale inrichting (laag II)

• Glasvezel (laag IV)

• Overige kosten (laag II)

Jaarlijkse kosten:
• Besparing op personele kosten (laag II)

• Kosten huisvesting (laag II)

• Onderhoud en afschrijving kunstwerken (laag IV)

• Kosten voor datacenter (laag III)

• Besparing op verbindingen tussen objecten (laag IV)

Resultaten business case:
• Investeringen zijn na 8 jaar terug verdiend
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Module 4. Ontwikkeling CB Zuid 

nog niet geïntegreerd

Maatschappelijke effecten

De verkeerskundige effecten zijn beperkt. 

Wel wordt het in deze variant aantrekkelijker om in colonnes te (laten) varen. 

Tweede centrale zorgt voor extra back-up bediening van bruggen en sluizen. 

Daardoor positief effect op bedrijfszekerheid en cybersecurity

25



Module 4. Ontwikkeling CB Zuid 

nog niet geïntegreerd

MKBA uitkomsten module 4
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Investeringen Jaarlijkse besparingen en

maatschappelijke effecten

Saldo

MKBA resultaat module 4 

Investeringen Jaarlijkse kosten en besparingen Saldo

• De business case van deze module 

is positief

• Beperkte maatschappelijke baten 

worden gerealiseerd

• Vanwege positieve business case 

ook een positief MKBA-resultaat



Module 5. iCentrale

Bediencentrale Noord
34 objecten van provincie en derden
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Bediencentrale Zuid
46 objecten van provincie en derden

Samen:

• 24/7 bediening

• Door 48,9 fte 

NAT

Multi-domein centrale

Tunnels en verkeersmanagement

Zijn gecombineerd tot één operationeel team: 

• 24/7 bediening

• door 29,4 FTE

DROOG

iCentrale
- Bediening natte en droge 

objecten geïntegreerd

- Uitgevoerd door een 

marktpartij



Module 5. iCentrale

Business case

Investeringen:
• Aanbesteding (laag I)

• Investeringen in ontsluiting zijn in 

eerdere modules al gepleegd

Jaarlijkse kosten:
• Besparing op personele kosten (II)

• Besparing op systemen en techniek (IV)

28



Module 5. iCentrale

Maatschappelijke effecten

De extra verkeerskundige effecten zijn zeer beperkt. 

Het op afstand en i maken van diensten vergt aanvullende aandacht voor 

cybersecurity

Het naar de markt brengen van een iCentrale vereist aandacht voor 

marktordeningseffecten (voorkomen lock-in)

29



Module 5. iCentrale

MKBA uitkomsten module 5
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Investeringen Jaarlijkse besparingen en

maatschappelijke

effecten

Saldo

MKBA resultaat module 5 

Investeringen Jaarlijkse kosten en besparingen Saldo

• In deze module worden relatief 

beperkt extra kosten gemaakt

• Jaarlijkse besparingen zijn relatief 

fors

• Daarmee positieve business case

• Vanwege positieve business case 

ook een positief MKBA-resultaat



Module 6. Verkeersmanagement 

inliggende gemeenten
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VRI-systemen van gemeenten

Verkeersmanagement is 

beperkt. Bediening is in 

geen gevallen dynamisch

iCentrale
- Bediening natte en droge 

objecten geïntegreerd

- Uitgevoerd door een 

marktpartij

Gemeenten kunnen 

aanhaken bij de iCentrale of 

op een andere dynamische 

verkeersmanagement dienst

VM-diensten 

derden



Module 6. Verkeersmanagement 

inliggende gemeenten

Business case

Investeringen: 

• Eenmalige investeringen om VRI’s ‘op orde te krijgen’ en aan te 

sluiten op VM-centrale (laag IV)

Jaarlijkse kosten:

• Verkeerskundige analyses (laag I)

• Technisch beheer VRI’s en opslaan data (laag III en IV)

Resultaten business case: 

• In deze module worden enkel kosten gemaakt (daar staan wel 

verkeerskundige baten tegenover, zie volgende slide)

32



Module 6. Verkeersmanagement 

inliggende gemeenten
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Maatschappelijke effecten

Het up to date houden van VRI’s zorgt er gemiddeld genomen voor dat de 

wachttijden bij een VRI afnemen. 

Het uitvoeren van 24/7 dynamisch verkeersmanagement zorgt daarbij ook voor 

gemeenten voor een snellere afwikkeling van : 

• Incidenten

• Werkzaamheden (in combinatie met onverwachte gebeurtenissen)

• Evenementen  



Module 6. Verkeersmanagement 

inliggende gemeenten

MKBA uitkomsten module 6
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Investeringen Jaarlijkse besparingen en

maatschappelijke effecten

Saldo

MKBA resultaat module 6

Investeringen Jaarlijkse kosten en besparingen

Maatschappelijk effecten Saldo

• In deze module beperkte 

investeringen, daarbij ook jaarlijks 

extra kosten

• Deze wegen echter op tegen de 

positieve maatschappelijke effecten 

die behaald kunnen worden

• Vandaar dat een positief MKBA-

resultaat resulteert



Overall conclusies analyse

35

• De integratie van tunnelbediening en verkeersmanagement (24/7) levert positieve 

business case op. Daarnaast ook verkeerskundige (en dus maatschappelijke) baten 

en dus een positieve MKBA.

• Het op afstand bedienen van de natte provinciale objecten zorgt niet per definitie voor 

een kostenbesparing, maar in combinatie met blauwe golf wel voor heel positieve 

MKBA. 

• Het verder integreren van domeinen en uiteindelijk uitbesteden aan marktpartijen van 

diensten zorgt voor relatief forse besparingen. Die zit vooral in het voor meerdere 

opdrachtgevers bedienen van tunnel- en VM-centrales.

• Voor gemeenten is het heel aantrekkelijk om aan te haken bij een 

verkeersmanagementcentrale / iCentrale, gelet op zeer positieve MKBA.



Overall conclusies analyse (2)
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• Verbeteringen leefbaarheid (nog) niet gekwantificeerd

• Aandachtspunten zijn cybersecurity en marktordening bij private iCentrale

• Er zijn nog witte vlekken en aannames die nader kunnen/moeten worden getoetst. 

• Maar de opgedane inzichten vormen goede basis voor analyse effecten iCentrale in 

andere landsdelen.



Meer informatie of iets toe te voegen?

Kees van Ommeren

c.vanommeren@decisio.nl

Daan van Gent

d.vangent@decisio.nl
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Contact

Deze en alle andere presentaties zijn terug te vinden op:

http://www.maasandmore.com/

http://www.maasandmore.com/

