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INLEIDING   

010   

 

020   

In het programma iCentrale werken 13 private partijen en 6 

decentrale overheden samen .... 

025   

.... om bediening van bruggen, sluizen en tunnels, sturing van 

verkeer, stadstoezicht en veiligheid bij provincies en gemeenten 

slimmer te organiseren. 

030   

Deze bediening en sturing vinden nu plaats vanuit zeker 150 

publieke centrales, waarin provincies en gemeenten met eigen 

systemen en personeel meestal slechts een of twee domeinen 

bedienen. 



035   

Daardoor zijn er nu veel centrales, systemen en operators nodig. 

De verwachte levenscysclus van de centrales is 7 tot 8 jaar. 

050   

In een iCentrale wordt de bediening voor meerdere domeinen 

slim gecombineerd en geïntegreerd. 

055   

Zo kunnen operators efficiënter worden ingezet en kan tegelijk 

bediening voor domeinen, maar ook voor meerdere provincies en 

gemeenten worden uitgevoerd. Deze bundeling maakt ook 

verdergaande automatisering mogelijk. 

060   

Door deze slimme integratie verbeterd de netwerkprestatie en 

de kwaliteit van de dienstverlening naar mobilisten en burgers. 

Tegelijkertijd zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. 
 

070   

De 13 private partijen en 6 decentrale overheden werken samen 

aan een breed pakket aan diensten.  



075   

Deze iDiensten worden eerst beproefd in bestaande centrales 

van de private partijen en overheden.  Provincies en gemeenten 

krijgen zo inzicht in de goede werking van de private diensten.  

080   

Afhankelijk van hun specifieke wensen kunnen decentrale 

overheden deze diensten afnemen, variërend van het 

inschakelen van extern bedienpersoneel, het tijdelijk oproepen 

van een pop-up iCentrale tot abonnementen op een of meerdere 

diensten.  

085  

Het programma iCentrale ondersteunt provincies en gemeenten 

ook om te bepalen welke dienst of welk dienstenpakket het beste 

aansluit bij haar wensen.  

090  

Vanaf eind 2017 bieden de private partijen met elkaar zo’n 20 

verschillende beproefde ‘iDiensten’ aan onder de naam 

MaasandMore. 

095  

Meer informatie is te vinden op de website MaaSandMore.com. 

 

 


