
Instemmingsverklaring iDiensten

Landelĳ ke iDiensten voor effi ciënt, effectief en toekomstgericht stads- en wegbeheer
In het landelĳ ke programma iCentrale hebben gemeenten, provincies en private partĳ en met (fi nanciële) 
stimulering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder penvoerderschap van provincie Noord-
Holland landelĳ ke iDiensten ontwikkeld en beproefd. Met iDiensten kunnen decentrale overheden hun stads- 
en wegbeheer effi ciënt, effectief en toekomstgericht inrichten. Het afnemen van iDiensten is onderdeel van de 
Kortetermĳ naanpak en de Krachtenbundeling en ondersteunt de Digitaliseringsopgave van overheden.

Landelĳ ke iDiensten voor elk domein en elke stads- en wegbeheerder
Er zĳ n landelĳ ke iDiensten beschikbaar voor de volgende domeinen:
• TunnelBewaking en -Bediening as a Service (TB&BaaS).
• Brug- en Sluisbediening as a Service (B&SBaaS).
• VerkeersManagement as a Service (VMaaS).
• Parkeermanagement en -Beheer as a Service (PM&BaaS).
• Crowd- en Eventmanagement as a Service (C&EmaaS).
• Stadstoezicht en -Beheer as a Service (ST&BaaS).

Er zĳ n landelĳ ke iDiensten beschikbaar voor een stads- of wegbeheerder die:
•  Nu zelf al een of meerdere van de bovenstaande taken uitvoert en deze (deels) wil ‘loslaten’ en als iDienst 

wil gaan afnemen (cluster 1 iDiensten). 
•  Nu zelf al een of meerdere van de bovenstaande taken uitvoert tĳ dens eigen kantoortĳ den en voor buiten 

de kantoortĳ den dit als iDienst wil gaan afnemen (cluster 2 iDiensten). 
•  Deze taken nu nog niet zelf uitvoert, maar deze wel als iDienst wil gaan afnemen, om zonder 

investeringskosten en tegen relatief lage maandelĳ kse (abonnements)kosten toch de (maatschappelĳ ke) 
baten te behalen (cluster 3 iDiensten).

Landelĳ ke CROW-standaarden en stappenplan CROW ter ondersteuning
De iDiensten zĳ n landelĳ k gestandaardiseerd en deze standaarden zĳ n vastgelegd in 
CROW-publicaties:  www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/icentrale. Om stads- en wegbeheerders te 
ondersteunen bĳ  het afnemen van iDiensten is met CROW een Stappenplan afnemen iDiensten gemaakt: 
www.icentrale.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/04/STAPPENPLAN-iCentrale-ONLINE.pdf 
met in het voorwoord de directe bĳ drage van iDiensten aan de ambities van de Minister van I&W met Smart 
Mobility.

Publiek-privaat landelĳ k fundament
In het landelĳ ke programma iCentrale hebben gemeenten, provincies en private partĳ en de afgelopen drie 
jaren een groot aantal projecten en praktĳ kcases uitgevoerd met een 300-tal deliverables. Deze vormen 
het landelĳ k fundament voor de iDiensten en zĳ n de afgelopen jaren telkens gepubliceerd en te vinden 
op www.iCentrale.nl/kennis. Zo zĳ n de baten van iDiensten in relatie tot het regulier zelf uitvoeren van taken 
gekwantifi ceerd in een landelĳ ke MKBA. Er is een MKBA-methodiek beschikbaar, waarbĳ  de mogelĳ ke 
maatschappelĳ ke kosten en baten, alsook de besparingen van het afnemen van iDiensten voor elke decentrale 
overheid op hoofdlĳ nen kunnen worden onderbouwd.

Vooraankondiging openstelling 
Landelijke Raamovereenkomst 
iDiensten Brug- en SluisBediening 
en TunnelBediening en -Bewaking 
(en Beheer en Onderhoud)
De provincie Noord-Holland is voornemens om in het tweede en/of derde kwartaal van 2021 de Landelijke 
Raamovereenkomst iDiensten open te stellen voor 4 van de 19 percelen, in verband met enkele voorziene op-
drachten van deelnemende decentrale overheden (voor en na het zomerreces 2021). Hiermee krijgen nieuwe 
aanbieders de gelegenheid om toe te treden tot de Landelijke Raamovereenkomst iDiensten voor deze perce-
len. De openstelling betreft de volgende percelen:

Cluster 2

• Perceel 9 Brug- & SluisBediening as a Service (B&SBaaS).
• Perceel 10 TunnelBediening & -Bewaking as a Service (TB&BaaS).

Cluster 3

• Perceel 15 Brug- & SluisBediening as a Service (B&SBaaS).
• Perceel 16 TunnelBediening & -Bewaking as a Service (TB&BaaS).

Binnen de scope van de percelen kunnen opdrachten betrekking hebben op een deel van de dienstenketen, 
bijvoorbeeld het onderhoud ervan, maar ook op het geheel. Geïnteresseerden worden daarom opgeroepen 
om waar nodig allianties te vormen met andere private partijen, omdat toetreding altijd is gebaseerd op het 
kunnen leveren van de gehele dienstenketen. 

Daarnaast willen er naar verwachting een of meer decentrale overheden toetreden met het oog op deze 
openstelling van de Landelijke Raamovereenkomst. 

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden voor de online Microsoft Teams presentatie op 
woensdag 28 april 2021 van 9:00 tot 10:30 uur, 

waarin een nadere toelichting zal worden gegeven over (de achtergrond van) de Landelijk Raamovereen-
komst iDiensten. Aanmelden kan middels een bericht via de berichtenmodule van Tenderned. Daarna krijgt 
u een link toegezonden die u toegang geeft tot de presentatie via Microsoft Teams. 

Verder kunt u nadere informatie en de documenten van de uitgevoerde Europese aanbesteding verkrijgen 
via www.icentrale.nl/kennis of op Tenderned aanbestedingskenmerk: 218542. 



Concurrerende iDiensten in de eigen roadmaps van private partĳ en
Een groot aantal private partĳ en heeft de intentie uitgesproken om meerdere iDiensten te gaan aanbieden 
als onderdeel van hun eigen roadmaps. Omdat het landelĳ ke iDiensten zĳ n, worden de ontwikkelkosten 
gedeeld door alle afnemende decentrale overheden gezamenlĳ k. Een stads- en wegbeheerder betaalt dan 
alleen exploitatiekosten op abonnementsbasis o.b.v. geleverde prestaties voor de levering van de dienst.

Ambitie
•  Om een start te kunnen maken met het afnemen van iDiensten wil provincie Noord-Holland als landelĳ ke 

penvoerder en met stimulering van het Ministerie van I&W komen tot een landelĳ ke Menukaart met 
iDiensten, met daarin concrete en concurrerende aanbiedingen van bedrĳ ven die iDiensten willen en 
kunnen aanbieden.

•  Uit deze Menukaart kunnen stads- en wegbeheerders - indien en op het moment dat zĳ  dat wensen - 
zelf een of meerdere iDiensten selecteren die het beste bĳ  hun situatie en ambities passen, zonder zelf 
een Europese aanbesteding te hoeven doen. Hiervoor wil de provincie Noord-Holland een Europese 
aanbesteding verzorgen, waarvoor zĳ  instemming vraagt aan collega stads- en wegbeheerders om namens 
hen op te treden.

•  Deze instemming bundelt de krachten, maar verplicht tot niets: er is geen afnameverplichting. 
Krachtenbundeling door overheden is noodzakelĳ k om te komen tot een landelĳ k aanbod van iDiensten.

•  Indien en op het moment dat een stads- of wegbeheerder besluit om een of meerdere iDiensten uit de 
landelĳ ke Menukaart te willen afnemen, kan hĳ  hiervoor het CROW-stappenplan volgen en komen tot een 
eigen roadmap. Hĳ  wordt hierbĳ  ondersteund door het landelĳ ke team van het programma iCentrale.

•  Het is de ambitie dat een eerste tranche af te nemen iDiensten onderdeel is van de bestuurlĳ ke afspraken 
in het BO MIRT najaar 2019.

Instemming
Provincie Flevoland:
•  Ziet kansen in het gaan werken met iDiensten om haar stads- en wegbeheerder effi ciënt, effectief en 

toekomstgericht in te richten.
•  Wil graag de krachten bundelen met andere overheden om gezamenlĳ k een start te kunnen maken met 

het komen tot een landelĳ ke Menukaart iDiensten.
•  Heeft de intentie om (op termĳ n) een of meer iDiensten te gaan afnemen, maar benadrukt dat deze intentie 

zonder verplichtingen is: provincie Flevoland legt zich hiermee niet vast op welke afnameverplichting 
dan ook. Ook brengt deze intentie geen kosten met zich mee voor provincie Flevoland.

•  Heeft de intentie om aan de (jaarlĳ kse) Summits rond het landelĳ ke programma iCentrale en het afnemen 
van iDiensten een belangrĳ ke bĳ drage te leveren, en op de kaart te zetten wat er concreet in de eigen 
regio gebeurt.

•  Ondersteunt het initiatief van de provincie Noord-Holland en het Ministerie van I&W en stemt ermee in dat 
de provincie Noord-Holland mede namens provincie Flevoland een landelĳ ke aanbesteding start.

Indien en op het moment dat provincie Flevoland zou besluiten om iDiensten te gaan afnemen dan kan zĳ , 
gedurende de looptĳ d van de landelĳ ke Menukaart iDiensten, vooralsnog tot en met eind 2023:
•  Zonder eigen Europese aanbesteding uit de landelĳ ke Menukaart zelf een of meerdere iDiensten selecteren 

die het beste bĳ  haar situatie en ambities passen.
•  Hierbĳ  gebruik maken van ondersteuning door het landelĳ ke team van het programma iCentrale.
•  Geen iDiensten of naar de letter en/of de geest vergelĳ kbare diensten buiten de landelĳ ke Menukaart bĳ  

bedrĳ ven afnemen.

Naam en functie

Handtekening 

Locatie en datum

Achtergrond Landelijke Raamovereenkomst iDiensten 
Begin 2020 heeft Provincie Noord-Holland, als penvoerder van het landelijke programma iCentrale, de eerste 
Europese aanbesteding afgerond, waarmee de Landelijke Raamovereenkomsten iDiensten een feit waren 
(Tenderned kenmerk: 218542).
Decentrale overheden voeren centrale bediening uit: het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en 
sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement, stadstoezicht en -beheer (cameratoezicht), parkeren en 
crowd- en eventmanagement. Dat kan effectiever en efficiënter als taken slim worden gecombineerd en ge-
integreerd, en/of de uitvoering waar dat kan meer aan private partijen wordt overgedragen. 

Sinds 2016 hebben publiek-private partijen met betrokkenheid van het ministerie van IenW een samenhan-
gend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. In 2019 heeft een uitgebreide marktconsultatiefase plaatsgevon-
den, die is afgerond met de publicatie van de eindrapportage op Tenderned. 
De te sluiten Raamovereenkomsten voor de 19 percelen worden afgesloten namens en ten behoeve van de 
deelnemende DCO’s (provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Utrecht en gemeenten Almere, 
Leiden, Deventer, Dordrecht en Zwolle). 
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