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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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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Aanleiding - Waarom
“ Provincie die goed bereikbaar is voor auto,
fiets en Openbaar Vervoer in een beter milieu”
“ Met een innovatieve kennis- en
diensteneconomie”

samenwerkend
ondernemend
prestatiegericht

Besturing provincie Utrecht
Plan van aanpak Kwartiermakers

“ In het mobiliteitsdomein is de belangrijkste taak het
versterken van de samenhang in de keten
beleidsvoorbereiding-uitvoering om efficiency en
effectiviteit te vergroten.”

Overall: leefbaar, veilig en bereikbaar
RVM veilige bereikbaarheid

“ Meer nadruk op evaluatie en monitoring t.b.v. sturing
op programmadoelen en evt. bijstelling van beleid.”
“ Innovatief beleid verstevigen.”
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Kansen voor…

Vermindering
eigen beheer
assets

Innovatie
partnerschap:
samen innoveren –
ieder vanuit zijn
kracht

Beleid en
uitvoering als
samenhangend
geheel
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Stip op de horizon
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemend
Samenwerkend
Samen innoveren
Meer doen met minder
Keten van beleid naar uitvoering
Mate van betrokkenheid
Diensteconomie
Real time KPI monitoring

Innovatief partner

Beheer contracten
Omgeving
• Door ontwikkeling RVM-programma
• Ander gebruik centrale Huis ter Heide
• Betere beheersbaarheid contracten
• Basis op orde

Managing agent

Programma’s
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Belangrijke mijlpalen
Twee belangrijke momenten waarvoor keuze gemaakt moet worden:
1.

Einde contract voor bediening (verkeersmanagement) vanuit centrale RWS
(Regiodesk).
Keuze:
• Vervolg Regiodesk
• Zelf uitvoeren / automatiseren
• Inkopen als dienst
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Belangrijke mijlpalen
Twee belangrijke momenten waarvoor keuze gemaakt moet worden:
2.

Door ontwikkeling programma RVM
Keuze:
1. Gericht ondersteunend op informatie en bijsturing (landelijke) programma’s.
2. Zoals 1 met aanvulling regionaal regievoering op basis op orde
(assets / informatie/verkeerskundig multi modaal beheer op doorgaande wegen).
3. Doorstart met de huidige scope.
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Feedback loop

Doelgericht / monitoren

Beleid/strategie/klanten

Dit gaan we erbij doen

Strategisch

Taakstellend / uitvoerend
Dit doen we nu doen en blijven we doen

Dit doen wij nu:
• Coördineren van landelijke programma, met direct raakvlak op
verkeersmanagement systemen
• Gezamenlijke WijzigingsAdviesRaad
• Gezamenlijk Regionaal Tactisch Team
• Regionaal incidenten management
• Regionale vertegenwoordiging in landelijke werkgroepen
• Het instandhouder/ optimaliseren van de informatie systemen op
regionaal verkeersmanagement
• Het inwinnen / evalueren van data benodigd voor
verkeersmanagement
• Het pro actief inspelen op werkzaamheden met impact op verkeer
• Het deel nemen aan Europese werkgroepen betreffende
verkeersmanagement
• Sturingsvisie opstellen
• Regionale stuurgroep

RVM 1.0

Van
beleid
naar
werkelijkheid

Tactisch
Data
dirigent/
regisseur

Thema
gericht

Van behoefte naar
functie naar
techniek

Stroomlijnen,
borgen, beschikbaar stellen van
databronnen

Doelen stellen
Vertaler van externe
programma’s naar
belang van regio

(ontwerpen,
realiseren,
implementeren
van technische
oplossingen)

(regisseren,
realiseren,
Beheren en
verbeteren van
informatiestromen)

(Data score card in
Thema’s omzetten.
Belang regio
bewaken)

Operationeel
Faciliterend

Nieuw
RVM 2.0

Technische
instandhouding van
regionale assets.

RVM 2.0
Monitoring, exploitatie en informatievoorziening
en inpassing lokale en landelijke programma's (zoals minder hinder)

Smart Mobility

Knooppunten

OV

Fiets

Goederenvervoer

wegen

Inpassing en uitvoering
landelijke programma’s

Verkeersveiligheid

Uitvoering
regionaal beleid

Mission statement: veilige doorstroming
•

RVM 2.0 werkt thema gericht (denkwijze data score card die landelijk gehanteerd
wordt).

•

RVM 2.0 als behoefte tussen de uitvoeringsprogramma’s en technische
instandhouding waarbij RVM 2.0 verantwoordelijk is voor het integraal positioneren
en omzetten van informatie door de inwinning en monitoring van data. Tevens
koppelen
wij
de
effecten
en
gebruikerservaringen
van
genomen
uitvoeringsmaatregelen terug aan programma/beleid.

•

De positie van verkeersmanagement tussen uitvoeringsprogramma’s en exploitatie
en monitoring is niet voldoende. Daarom is RVM 2.0 sterk gekoppeld aan technische
instandhouding waarbij gericht wordt op informatie die leidt tot het behalen van
doelstellingen.
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Mission statement: veilige doorstroming
•

RVM 2.0 regisseert, realiseert, implementeert, beheert en verbetert
informatiestromen die voor programma’s noodzakelijk zijn om hun
beleidsdoelstellingen te behalen.

•

RVM 2.0 monitort en stuurt actief bij daar waar de beleidsdoelstellingen in gevaar
komen niet gehaald te worden.

•

RVM 2.0 stelt (nieuwe) behoeften vast om te borgen dat beleidsdoelstellingen in een
veranderende omgeving structureel behaald kunnen worden en registreert en levert
gebruikersinformatie en ervaring terug aan haar omgeving.

•

RVM 2.0 is de informatie regisseur tussen landelijke programma’s en de regionale
partners en programma’s.
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Leveren we wat we politiek en beleidsmatig
hebben afgesproken?
Daartoe monitoring bijsturing en duidelijk dashboard
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Samenhang iCentrale
•
•
•
•

Keuze verkeerscentrale
Keuze verkeerskundig beheer
Keuze Key Prestatie Indicatoren
Keuze Input innovatie partnership
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IPC provincie Utrecht
•

Van coördinerend naar regie voerend opdrachtgever
Van lokaal naar regionale aanpak

•

Van meerdere contracten naar één contract

•

Omdat de aanbesteding nog loopt kunnen geen vragen worden gesteld
die raakvlak hebben met de aanbesteding.

Deelnemers IPC
Meerjarig prestatiecontract onderhoud wegkant systemen.

15

Scope Integraal Prestatiecontract
Provincie Utrecht

Gemeenten

Verkeersregelinstallatie (Technisch beheer)
• Onderhoud VRA
• Onderhoud meubilair, lussen en bekabeling
• Vervangingen einde levensduur

Verkeersregelinstallatie (Technisch beheer)
• Onderhoud VRA
• Onderhoud meubilair, lussen en bekabeling

Openbare verlichting
• Onderhoud OVL
• Vervanging en verduurzaming OVL
Camera’s
Netwerkvoorzieningen
File meldsystemen
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Ingrediënten
Specials
Lerend contract samen met de markt
Keten management

Zowel op UAV-gc, SCB en ISO 55001 samen
leren.
Samenwerken met neven leveranciers en
stakeholders

Maintenance engineer

Oorzaak analyses en trends van storingen.

Gedelegeerd IV schap

In 1 keer IV schap op orde krijgen

Sterk verificatie management

Vertrouwen krijgen en behouden.

Areaal gegevens op orde
Coaching on the job

Configuratie management bij ON
Regionaal IPM team
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Conclusies
Eerste “Lessons learned“ opstellen contract DVM beheer provincie Utrecht
Wat doen we de volgende keer anders
•
•
•
•

Uitvoeren SWOT analyse voor marktverkenning.
Markt betrekken bij ambitie niveau.
Meer tijd nemen voor de gezamenlijke aanbesteding.
Projectleider aanstellen en projectteam apart formeren inclusief benodigde uren.
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Ontmoet ons ook op
•
•
•

Vakbeurs Mobiliteit 28 - 29 november 2018 in Houten
InfraTech 2018 15 - 18 januari 2019 in Rotterdam
ITS World Congress 3 - 6 juni 2019 in Eindhoven/Helmond

Alle presentaties zijn terug te vinden op: http://www.maasandmore.com/summit
Astrid Weij en Bert Bartenburg
Provincie Utrecht
Robert Krol
Arcadis

‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME
CENTRALES ALS EEN DIENST’
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