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Veiligheid is een cruciale basisvoorwaarde bij centrales, dus ook voor iCentrales. Het project 4.05 

worden de veiligheidskaders voor de iCentrale vastgesteld, uitgaande van de geharmoniseerde 

bedieningsfilosofie voor de iCentrale en de functionele architectuur voor de (sub)systemen. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de volgende aspecten: 

 functionele veiligheid (inclusief richtlijnen zoals de machinerichtlijn en de landelijke 

tunnelstandaard); 

 cyber security; 

 verificatie; 

 perceptie bij operators, planners, wegverkeersleiders, scheepvaarbegeleiders en 

gebruikers; 

 perceptie van veiligheid en beschikbaarheid in de omgeving van de te bewaken, bedienen 

en besturen objecten. 
 

Het doel van dit project was te komen tot 
een leidraad die de bovenstaande 
aspecten bij elkaar brengt en de DCO’s 
en marktpartijen helpt in het uitvragen 
en aanbieden van iCentrale gerelateerd 
projecten, diensten en oplossingen. 

Deze leidraad, beschrijft de 
mogelijkheden en met name de 
onmogelijkheden voor wat betreft 
iCentrale gerelateerde uitvragen en 
aanbiedingen beschrijven en 
randvoorwaardelijke kaders schept. 

De belangrijkste issues waar dit project om draait betreffen de kaders die voor een centrale 
monitoring en bediening activiteiten gelden. Wanneer een centrale 
breder/multidisciplinair/groter/uitbesteed wordt, is dit mogelijk conform de geldende kaders en 
zo niet wat is dan de bron van de belemmering en de mogelijke oplossingsrichting.  

De centrale vraagstelling van dit project is welke veiligheidskaders 

van toepassing zijn op de iCentrale visie en waar hierin knelpunten 

(kunnen) gaan ontstaan in het volledig implementeren van het 

iCentrale gedachtengoed. Belangrijke probleemstelling die hieronder 

nog van toepassing is betreft de geldende dogma’s omtrent 

veiligheid en de perceptie ervan binnen de directe omgeving 

(operationeel, tactisch en strategisch) veiligheid en de borging ervan.  

  



Met de beschikbare expertise binnen het iCentrale programma zijn de volgende (deel)resultaten 

behaalt: 

 Inventarisatie van de huidige veiligheidskaders 

 Knelpunten analyse van de iCentrale visie tov de huidige veiligheidskaders 

 Oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde knelpunten 

 Leidraad veiligheidskaders voor de iCentrale proposities 

 

Het resultaat van het project heeft een bruikbare leidraad geleverd, direct toepasbaar door 
publieke en private partijen tbv het uitvragen of aanbieden van iCentrale proposities, die de 
mogelijkheden en met name de onmogelijkheden voor wat betreft iCentrale gerelateerde 
uitvragen en aanbiedingen beschrijven en randvoorwaardelijke kaders schept. Eisen, wensen en 
verwachtingen omtrent de mogelijkheden voor realisatie worden hiermee verduidelijkt en op 
realiseerbaarheid getoetst. 

De leidraad dient binnen de proposities als toetsingskader te worden gebruikt voor het opstellen 
van uitvragen en aanbiedingen. Daarnaast 
bevat de leidraad een aantal voorstellen voor 
oplossingsrichtingen wanneer knelpunten zich 
voordoen. Deze kunnen door zowel publieke 
als private organisaties (afhankelijk van de 
aard van de oplossingsrichting) ter hand 
genomen worden om de proposities 
realiseerbaar te maken.  

 


