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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 V-VII 

Overall
• 17 Projecten met deliverables (en kennisoverdracht)

• 5 Gebruiksproducten

• 2 iDiensten (1e basisversies)

• 4 modelcontracten/ landelijke standaarden (met PIANOo)

• 3 Live Praktijkcases en -tests

Voorbeelden gebruiksproducten en standaarden
• Stappenplan en modelcontracten en modeluitvragen voor 4 type diensten
• Best practices dienstencontracten
• Best practices organisatievormen DCO
• Kosten-baten analyse en MKBA � onderbouwd inzicht in besparingen DCO’s!

Realisatie(s) bij DCO’s
� RoadMap voor en door PU/ Midden NL [ingrijpende koerswijziging]

� Ondersteuning besluitvorming professionalisering verkeersregie(kamer) gemeente
Rotterdam

� MT notitie ter voorbereiding op besluitvorming iCentrale Zuid PNH
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6 domeinen binnen de scope iCentrale
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Tunnels

Bruggen en sluizen

Verkeersmanagement

Stadstoezicht en -beheer

Crowdmngmt/cameratoezicht

Parkeerbeheer



Slimme integratie langs 3 richtingen

1. Eén domein => Meer domeinen (geïntegreerd)
2. Eigen organisatie => Meer organisaties
3. Zelf doen => Meer door markt uitvoeren - ‘…. as a service’
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Wat hebben we tot nu toe gedaan

iCentrale Fase 2
1. Uitwerking proces en inhoud (40-tal 

projecten);
2. Door verkennen, oefenen en testen;

3. Realiseren 24/7 gebruiksproducten;
4. 1e basis versies private diensten;

5. Uitwerking realiseerbare iCentrale;

6. Toepassingsmogelijkheden voor     
regio’s en steden;

7. Overeenkomst(en) voor publiek-

private partijen (uitvragen en 
contracten).

‘Centrale Fase 1
1. PvA / iCentrale-Map;

2. Handtekeningen 
DCO’s en private 

partijen en 
financieringen;

3. Samenwerking Min. 

I&M/ Beter Benutten.

Nú: Fase 2: Q3 2016 - (Q1) 2018

Fase 0: 
Consultatie

Consultatieronde NL

1. Hoofdconstatering

en aanbevelingen.
2. Houtskoolschets

(visie)

Fase 1: Atelier

iCentrale Fase 3
1. iDiensten die ‘op 

de plank’ liggen 
voor overheden

2. Bestuurlijke 
besluitvorming obv

verkennen en 

testen: => een 
goed advies!

3. Realisatie(s) en 

afname(s)

PNH treedt op als 

launching

customer voor 

iHMI/ BL uitvraag
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Realisatie 2010 

Realisatie 2012
2013: Managing 
Agent (extern)

2017: Extern VM-
Personeel

Realisatie: Q1 2018
2017: Extern (BoA-) 
personeel

‘Geen’
Realisatie

Eind 2017: Integratie bediening nachtelijk uren; naar 24/7 VM

TunnelbedieningVerkeersmanagement

Bediening bruggen/sluizen 

‘Noord’

Idem ‘Zuid’ + 24/7 

integrated

Hoofddorp HeerhugowaardHoofddorp 2018 - 2020

Verkennen

iCentrale

Road Map PNH - Transitie naar diensten
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Uitgangspunten aanbesteding

1. Aanbesteding is een tussenstap voor Provincie Noord-Holland;

2. Een transitie en groei door te maken naar uiteindelijk een iCentrale; 

3. Toe te werken naar 24/7 bediening voor alle domeinen; 

4. Provincie Noord-Holland neemt geen integrator rol op zich, maar laat 
dat over aan de markt.
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Vraagstelling en scope aanbesteding

“Ontwikkelen en realiseren multi-domein bediening (iHMI en 
Business Logic) voor de bediencentrales van Provincie Noord-

Holland”

• Provincie Noord-Holland treed hierbij op als launching customer;

• De realisatie dient in juni 2018 gereed te zijn;

• Het betreft een Dienstverlengingsovereenkomst tot 1-6-2020 met optie tot verlenging 

voor het beheer en onderhoud van 2 x 1 jaar.
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Top eisen

FE001. Het systeem dient geïntegreerd bedienen over drie domeinen 

(Tunnelbewaking en -bediening, brug- en sluisbediening en 
Verkeersmanagement) mogelijk te kunnen maken vanuit één bediencentrale te 
Hoofddorp, op twee dedicated iCentrale desks;

FE002. Het systeem dient uitbreidbaar en opschaalbaar te zijn naar dé 6 
domeinen van het programma iCentrale (naast bovengenoemde ook 

Crowdmanagement, Stadstoezicht- en beheer en Parkeerbeheer);

FE003. Het systeem dient bruikbaar, open en opschaalbaar zijn voor 
andere decentrale overheden.
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Scope applicaties

Scope aanbesteding
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Ambitie Hoofddorp (personeel en bediening)
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• VM desken worden multi-domein iCentrale (integrated-Centrale) desken;

• Tunnel desken blijven dedicated; 
• Gefaseerde uitrol zonder hinder van het VM proces.

Realisatie in bediencentrale Hoofddorp
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Fase 1: huidige bezetting werkdag (drie operators)
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Fase 2: bezetting nacht (2 operators tunnel en VM)
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Fase 3: bezetting werkdag en nacht 
(3 operators tunnel, VM en brug- en sluis)
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Fase 4: Vervanging van de tunneldesks 

en de videowand (buiten scope aanbesteding)
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Systeemintegratie

Tot de scope van de opdracht behoort:
• Turn-key opleveren van de multimodale bediening;

• Levering en systeemintegratie iHMI en BL;

• Coördinatie van de aanpassingen van de bestaande CMS’en;

• Levering nieuwe desken en/of aanpassingen bestaande desken;

• Vertaling beleid Provincie Noord-Holland naar multimodale bediening.

Niet tot de scope behoort:
• Leveren en opleiden van personeel.
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• Markt actief informeren over aanbesteding 

• Alle documentatie openbaar (TenderNed en MaasandMore.com)

Borgen level playing field
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Aanbesteding

• Europese openbare aanbesteding;

• Intellectueel eigendom ligt bij de private partij;
• EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) gunnen op waarde, beste 

prijs kwaliteit, is van toepassing. 
o Kwaliteitscriteria zijn: procesaanpak, risicobeheersing, gebruiksvriendelijkheid en 

meerwaarde op onderdelen.
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Opschaalbaarheid andere DCO’s

Op basis van uitgangspunten programma iCentrale:
• iBedienfilosofie;
• Open en opschaalbaar voor 6 domeinen;
• Oplossingsgerichte benadering: geschikt voor oude en nieuwe markt;

• Op basis van standaard koppelvlakken.
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Planning aanbesteding

Onderdeel Planning

1 Uitvraag op TenderNed 25 september 2017

2 Inlichtingenbijeenkomst 9 oktober 2017

3 Sluitingstermijn stellen van vragen 30 oktober 2017

4 Publicatie laatste NvI 9 november 2017

5 Sluiting termijn voor het indienen van een 

Inschrijving

22 november 2017 om 14.00 uur

6 Gunning December 2017

7 Ingangsdatum Overeenkomst 1 januari 2018

8 Desks werkend in de productieomgeving 29 juni 2018
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Conclusie
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• Generieke iCentrale documentatie is geschikt om een specifieke uitvraag te 

doen;

• De ‘drie schuiven’ van de iCentrale werken in de praktijk;

• Markt is klaar: veel interesse bij informatiebijeenkomsten;

• Open koppelvlakken nog niet standaard in alle bestaande applicaties;



Discussie
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• Standaardisatie koppelvlakken rol publieke of private actie?
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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/
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