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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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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’

Hoofdgroep V-VII 
‘Omgeving en Markt’
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Ambitie: 
gemeente Rotterdam



Huidige situatie in 6 domeinen
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Roadmap gemeente Rotterdam

Verkeers-
management

In regio zijn 4+1 verkeercentrales actief (RWS, PZH, Den Haag, Rotterdam + Regiodesk BEREIK!).
Rotterdam: verkeersregiekamer waarin met 60 fte invulling gegeven wordt aan:
• Verkeersregie; monitoren verkeer, inzetten regelscenario’s, aanpassen groentijden VRI’s, aansturen

verkeersregelaars en motorrijders. (15 operators)
• Parkeerbeheer: 50-100 parkeergarages
• Beveiliging: objecten en panden
• Stadsbeheer en -toezicht: beantwoording publieksvragen buiten kantoortijden

Tunnel Bediening en bewaking tunnels momenteel vanuit de tunnel.
Maastunnel betreft auto- en fietstunnel (gescheiden): kan op termijn meer worden geïntegreerd. Voor
(fiets)tunnel is lokale bediening als back-up een vereiste. Sinds juni 2018 deel bediening Maastunnel vanuit
verkeersregiekamer.

Bruggen & Sluizen Nu lokaal of aangesloten op een van de 5 bedienlocaties. In totaal circa 50 objecten waarvan 28 centraal
bedienbaar te maken zijn. Overige objecten te klein om te centraliseren, te duur.

OO&V Separate bediencentrale voor stadstoezicht en openbare orde, 70 fte. Deels politie.
Crowdmanagement Zie VM

Parkeren Zie VM
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Ambitie gemeente Rotterdam



• Creëer slimme, efficiënte(re) bediensystemen, personeelsbezetting en data-
uitwisseling in Rotterdam door verbindingen te leggen over de domeinen
verkeersmanagement, parkeren, tunnels en bruggen & sluizen.
o Meer doen met minder
o Slim in eigen huis combineren, tenzij..

• Indien expertise niet (voldoende) in eigen huis, zoek
verbinding met marktpartijen
o Diensteneconomie (as a service)

• Creëer een gedeelde visie met andere overheidsorganisaties 
in de regio
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Common ground gemeente Rotterdam



1. Verder professionaliseren van eigen organisatie voor zowel bediensystemen
als organisatie (KPI’s/SLA’s - intern -) mbv iCentrale outcome

2. Efficiënter werken met ‘iCentrale-intelligentie’ (iHMI/BL) over de
domeinen heen

3. Verkennen peakshaving Verkeersmanagement en/of daluurbediening
diverse domeinen (afnemen iDienst van private centrale)

4. Domein (Maas)tunnel naar 1 locatie brengen (3 domeinen in de
VerkeersRegieKamer R’dam)

5. Inbedding in de regio MRDH / ‘Bereik’
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Concept Kansen/- Roadmap gemeente Rotterdam
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Concept Kansen/Roadmap gemeente Rotterdam

Verkeersmanagement

Parkeren

Tunnelbediening 

Brug- en sluisbediening

Stadstoezicht

Crowdmanagement

Slimme/ 
efficiënte 
bedien-

systemen

Slimme 
personeel-
bezetting

Inbedding in regio MRDH / 
Bereik! 
• gedeelde visie
• Technisch ondersteund

Klanten-
service

parkeren

Peak-
shaving

+
Daluur-
bedien-

ing 

Data & 
info

Combineren binnen 
veiligheidsketen

Combineren As a service Samenwerken



Conclusies gemeente Rotterdam

1. Gemeente Rotterdam heeft duidelijke ambitie met ‘economisch sterk, gezond en 
aantrekkelijk’

2. Voor ‘Bereikbaarheid’ hebben we goede kernwaarden in de vorm van gastvrij, 
betrouwbaar, geloofwaardig, robuust, verkeerveilig en robuust.  

3. I.s.m. het landelijk programma iCentrale hebben we voor deze kernwaarden  SMART 
prestaties beleidsdoelen en indicatoren afgeleid. Dit heeft ons intern geholpen 
complexe materie te structureren

4. Met dit systematisch afpellen en de juiste mensen uit de verschillende domeinen 
bijeen is het goed mogelijk om in 2 werksessies een roadmap voor de gemeente op te 
stellen (nog voorlopig)

5. Een dergelijke road map geeft ons een gezamenlijke stip op de horizon en voor veel 
verschillende domeinen (en afdelingen) hoe we daar in stapjes naar toe kunnen 
werken
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Ambitie: 
provincie Noord-Holland



Belang van synergie en integratie provincie Noord-Holland

Stand van zaken inzake centrale(s)
• Vanuit locatie /steunpunt Hoofddorp voert de provincie (zelf) operationeel verkeersmanagement (260 VRI’s, 15

DRIP’s, inzetten van regelscenario’s). Er is volop samenwerking (en koppeling door NMS) met de VC van gemeente
Amsterdam en de VCWNN (RWS)

• In hetzelfde gebouw, en dezelfde vloer, met gescheiden bedienplaatsen is de Tunnelcentrale gevestigd voor het
bewaken en bedienen van de Waterwolftunnel, Adbijtunnel (OV-tunnel naar Schiphol; sinds 2015), en het Aquaduct onder
de Amstel (sinds 2014). De private managing Agent voert alle tactisch operationele taken uit;

• Centrale Bediening (CB) kunstwerken ‘Noord’ in steunpunt Heerhugowaard (vanaf Q4 2018 gereed). Daarna is een 2e

Bediencentrale ‘Zuid’ kunstwerken gepland. Op dit moment wordt verkend hoe deze kan worden ‘ingericht’ als een
iCentrale - voor meerdere domeinen ‘as a service’ - i.o.m stads- en wegbeheerders ten zuiden van het NZK.
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VerkeersCentrale PNH 24/7 Tunnelbediening en -bewaking 24uurs CB Kunstwerken (N+Z)
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Roadmap op hoofdlijnen provincie Noord-Holland

Hoofddorp HeerhugowaardHoofddorp 2019 - 2020

Verkeersmanagement Tunnelbediening en -
bewaking

Bediening bruggen &
sluizen ‘CB Noord’

Idem ‘CB Zuid’ + 24/7 
integrated

Realisatie 2010 

Realisatie 2012 +
2013: Managing Agent

Verkennen

Q3 2017: Extern personeel 
VM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x04/2017: Extern personeel 
B&S
Realisatie: Q4 2018

‘Geen Realisatie’

Q4 2018: TM + VM:  gratis naar 24/7 VM, + in de nachtelijk uren B&S 2019 - 2020: Multidomein 
iCentrale ‘as a service’
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Roadmap in detail provincie Noord-Holland



Stappenplan afname iDiensten voor DCO’s
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• In 5 heldere stappen van beleid naar het afnemen van iDiensten
• Ondersteuning voor gemeenten en provincies, de 1e stap is een road map



1. Provincie Noord-Holland is volop in transitie
2. PNH hanteert de “3 schuifjes” (meer slim combineren en integreren, meer met de buren,

meer regisseur zijn en aan andere overlaten) volop in de praktijk. Ze zet de schuifjes beheerst
en gecontroleerd verder open

3. De gezamenlijke roadmap heeft de keyspelers in de verschillende (3) domeinen focus
gegeven op het gezamenlijke eindplaatje (‘de stip op de horizon’). Het opstellen van deze
roadmap heeft geleidt tot veel meer interactie, projecten (en respect) tussen verschillende
sectoren (‘ontschotten’). Het werken is mede daardoor leuker en uitdagender geworden (= stap
1 uit ‘het Stappenplan’)

4. Na het uitwerken in detail van de roadmap hebben de 3 domeinhouders een exercitie met
PWC (‘tot op het bot’) uitgevoerd over de exacte kosten van centrale bediening

5. De deze resultaten is door Decisio is een MKBA uitgevoerd over het gaan afnemen van multi-
domein iDiensten. De besparingen voor stads- en wegbeheerders hierbij zijn schokkend te
noemen (besparing circa 3-5 miljoen jaarlijks!. Zie ook stream 5B) (= stap 2 uit ‘het
Stappenplan’)
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Conclusies provincie Noord-Holland



Roadmaps van gemeente Almere en 
Provincie Utrecht

Maarten ‘t Eind, Sjaak Roosenboom en Kroese (gemeente Almere) en
Bert Batenburg, Jan Jaap van Dijke en Astrid Verweij (Provincie Utrecht)
Summit 2018: “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service”
02 november 2018
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Ambitie: gemeente Almere



Belang van synergie en integratie gemeente Almere

Stand van zaken in Almere
• ‘Met zo min mogelijk’ (eigen) mensen werkt gemeente Almere zo ‘smart mogelijk’, in combinatie met private

partijen zoveel mogelijk VM realiseren en laten werken voor de weggebruiker
• Een visie gebaseerd op losse ‘zelfstandige legoblokjes’
• Goede SLA’s en KPI’s ontwikkelt met, en van en naar de samenwerkende partners / marktpartijen
• Een nuchtere dialoog met partners over services hoe het beter kan en hoe je regie kunt voeren
• Ook B&O voor 15-20 jaar aanbesteedt voor meerwaarde op ‘mobiliteit en veiligheid.
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Stadstoezichtcentrale Gemeente Almere Wegennet gemeente Almere



Wensen en kansen inzake Centrales
• Momenteel zijn er 3 gescheiden Centrales voor VerkeersManagement,

Parkeren en Stadstoezicht
• Laat centrales anders bouwen en beheren: het is op dit moment gewoon

niet mogelijk om taken uit te wisselen omdat iedereen met andere
‘standaards en protocollen’ (opgescheept) zit!

• De basis is (nu) goed op orde en nu samen (verder) te werken met anderen
(publiekprivaat) om toekomstvaster te worden.

• Zowel publieke- als private partijen zouden naar een hoger niveau moeten
willen groeien in het operationeel runnen van Centrales (bv in competenties)

• Kansen liggen in de koppeling van de iCentrale aan meer domeinen ten
behoeve van de ‘Smart Society’
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Belang van synergie en integratie gemeente Almere



Ambitie gemeente Almere

Van Stadstoezichtcentrale Almere naar iStadscockpit op 
de Floriade 2022 
3 gescheiden Centrales voor VerkeersManagement (PP), Parkeren en Stadstoezicht / 
Crowdmanagement (in eigen beheer)
1. iCentrale dashboard (beheer)
2. (3) Domeinen slim combineren en integreren (iHMI/BL a la Hoofddorp)

• multi-domein bedienen op eventdagen
• Bediening multi-domein

3. Watermanagement (bruggen en sluizen toevoegen) 
4. Andere domeinen processen en organiseren  (logistiek, openb. verlichting, 

openbaarvervoer (GOVI), infrastructuurbeheer, afvalmanagement,  
beeldregisseur, gebouwen, energie, luchtkwaliteit) 

5. Showcase Floriade 2020
6. iStadscockpit op Floriade 2022
7. Data City Almere (data gedreven stad)
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Stadstoezichtcentrale Almere

Floriade Almere 2022



Een groeimodel naar de iStadscockpit
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Roadmap gemeente Almere

Verkeersmanagement

Parkeermanagement
Crowdmanagement

Watermanagement
Logistiek

Openbare verlichting
Stadsbeheer

Openbaar Vervoer
Infrastructuurbeheer

Afvalmanagement

Stadstoezicht
Gebouwen

Energie
…

Project
iCentrale

Proces
Data 
Gedreven
stad

2018
Koopzaterdag 

december

2020
Showcase Floriade 
rondje Weerwater

2022
Floriade

2024 - 2030>
Data City Almere

2019
Koningsdag

Go-nogo

Opstarten programma Roadmap
Aanwijzen prog leider
(data)governance inrichten
Officieel PSU

Beheer iCentrale dashboard Proef bediening multidomein Bediening multidomein Gebiedsbenadering+

Koppelen verkeer.nu
Koppelen iVRI Uitbreiden iVRI

Koppelen Verkeerplaza

Benutting P garages Verkennen straat P
Beeldregisseur Camera’s binnenstad BT/wifi binnenstad
Brugbediening Noorderplas

Bediening sluizen

Inrichten rol organisatie proceslijn Behoefte waardecreatie toekomst
Benoem ontwikkeltrajecten

Sensoren NOX/ fijnstof Overige sensoren

Bezetting bussen

Logistiek Bevoorrading Almere Bouwlogistiek Floriade

Stadsbeheer Koppelen Geodata Koppelen GBI

Infrastructuur WIU
Koppelen GOVI Bezetting treinen

Mogelijk ontwikkeltraject proceslijn

Mogelijk ontwikkeltraject proceslijn

Mogelijk ontwikkeltraject proceslijn
Mogelijk ontwikkeltraject proceslijn

Legenda

Projectlijn
Proceslijn

Algemeen

Beeldregisseur Opschaling



1. Almere heeft met de Floriade een versnellingslab die bijdraagt aan Growing Green
Cities. Het programma I centrale is voor Almere daarbij een instrument om te komen
tot duurzame oplossingen voor verkeersmanagement, seamless mobility, milieu,
parkeren en crowdcontrol.

2. De roadmap heeft ons geholpen de verschillende puzzelstukken bij elkaar te
brengen om bij de Floriade te kunnen komen tot een iStadscockpit waarin niet alleen
de beheer- en bedientaken zijn gewaarborgd, maar waar een datagedreven aanpak
vanuit de combinatie van meerdere domeinen wordt toegepast

3. De Floriade is het vliegwiel om te komen tot een Data City Almere; integreren van
data uit verschillende domeinen om met scenario’s slim te kunnen sturen op de stad

4. We doen dit niet alleen maar met onze partners, zowel publiek als privaat. Daarbij
leren we door te doen.
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Conclusies 5D - Roadmap gemeente Almere
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Ambitie: 
provincie Utrecht



Belang van synergie en integratie provincie Utrecht

Stand van zaken inzake centrale(s)
• Regio Midden Nederland heeft een draaischijffunctie voor de bereikbaarheid van NL
• Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en veel inliggende gemeenten voeren gezamenlijk succesvol regionaal VM uit

in de Verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN)
• Van meet af aan is er 1 gezamenlijk integraal inhoudelijk programma voor alle wegbeheerders, werkzaamheden

worden verdeeld naar ieders kwaliteiten en daar hoort dan ook een mandaat bij (van en voor de anderen)
• Centrale ‘Huis ter Heide’ is Beheerscentrale voor storingsmanagement voor de provincie
• Gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben ‘Verkeerscentrales’ (server met Mantrac o.i.d.) met vergelijkbare functie:

storingsmanagement
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VerkeersCentrale ‘Huis ter Heide’ 
Provincie Utrecht

Verkeercentrale Midden NL



Roadmap provincie Utrecht

1. Technische beheercentrale, 1 Regio desk VNCL
2. Van technisch beheer vanuit centrale Huis ter Heijde

naar MKO
3. Verkenning taken naar Managing Agent en dashboard

monitoring
4. Verkennen ‘bediening anders organiseren’
5. Innovatief Partnerschap ontwikkelen
6. Centraliseren functioneel beheer
7. Naar multimodale gebiedscontracten (prestatie

contracten)
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Regiodesk VNCL

Huis ter Heijde
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Roadmap provincie Utrecht

Technisch Beheer vanuit centrale Huis ter Heide

(Aug) 2017 2018 t/m 2019 > 20222020 - 2022

+ Storingsdienst 
Ketenbeheer 

(MKO)

Managing Agent :Strategisch Advies + Innovaties + Monitorings Dashboard

Interne Organisatie

Multimodale
gebiedscontracten
Prestatiecontract

UAVGc pilot DVM

Contract-
voorbereidingsfase

Taken binnen 
huidige 
organisatie

Taken buiten de 
organisatie 
(Managing 
Agent)

Beheer 
contracten 
(wegkant)

Centraliseren Functioneel Beheer in HTH

Beheer Bediening Advies

+ Bediening door iCentrale

Verkenning en voorbereiding
Multimodale gebiedscontracten

Bediening door RWS

Contract-
voorbereidings

fase

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4Transitiestappen

Pilot Innovatief Partnership



1. Provincie Utrecht is volop in transitie
2. Provincie Utrecht hanteert de “3 schuifjes” (meer slim combineren en integreren, meer met

de buren, meer regisseur zijn en aan andere overlaten) volop in de praktijk. Ze zet de schuifjes
beheerst en gecontroleerd verder open

3. Het opstellen van een roadmap heeft een duidelijk overzicht gegeven aan taken:
• Die we binnen de PU willen doen;
• Die we buiten PU willen doen c.q. willen overlaten aan een Managing Agent idv een af te 

nemen iDienst;
• Die we moeten doen om goed om te gaan met onze beheercontracten (om te komen tot 

multimodale gebiedscontracten)
4. Na 2020 (-2022) wil PU ‘Verkeersmanagement as a service’ afnemen. De huidige technische

beheercentrale HtH gaat dan dienst doen als een storingsdienst Ketenbeheer (MKO)
5. Ik beveel iedere decentrale overheid aan een roadmap op te stellen (isw het landelijk

programma): geeft inzichten en je kunt daarna meer gefocusseerd binnen je eigen organisatie
te werk gaan.
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Conclusies provincie Utrecht
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Vragen?

Interesse in een oriënterend gesprek?

info@maasandmore.com
www.maasandmore.com


