
  

Het programma iCentrale is een initiatief van 13 private partijen: Arcadis, BNV Mobility, Be-Mobile, Cruxin, 
DAT.Mobility/Goudappel, Dynniq, MAPtm, Siemens, Sweco, Technolution, Trafficlink, Trigion en Vialis en 6 decentrale 
overheden: gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het 
programma is gericht op een beter functionerend netwerk en betere dienstverlening aan mobilisten en burgers tegen lagere 
kosten van assets en betere kosteneffectiviteit van de exploitatie in centrales. Dit programma wordt ondersteund door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu/programma Beter Benutten. 
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Beoogde resultaten 

Resultaten conform PUP Het eindproduct bevat: 

 Beschrijving van ambities van de provincie o.b.v. beleidsdocumenten. 

 Beschrijving van de belangrijkste mijlpalen die een rol spelen bij de transitie 

voor de provincie Utrecht (zoals , beleids- en uitvoeringsprogramma’s, 

looptijden van huidige contracten, vervangingscycli).  

 Beschrijving van de impact op de provinciale organisatie.  

 Tijdlijn van mijlpalen en activiteiten t.b.v. beschreven transitie. 
 

Dit product wordt opgeleverd aan de begeleider bij de Provincie Utrecht, de 
heer B. Batenburg en zal samen met de provincie Utrecht gepresenteerd 
worden op de najaarssummit Maasandmore.com van 3 november 2017. 
 

  

Uitvoering (zoals is uitgevoerd, objectief) 

Gevolgde projectaanpak: 

inhoudelijk 

Gezamenlijk met de opdrachtgever zijn de volgende stappen doorlopen: 

 Inventariseren ontwikkelingen waar de provincie op moet anticiperen 

(einde contracten en programma’s)  

 Inventariseren ambities en ontwikkelingen vanuit beleid  

 Wensen en mogelijkheden t.a.v. iCentrale diensten 

 Opstellen eerste versie roadmap 

 Beschrijven impact op de organisatie 

 Opstellen planning 

 Opstellen tweede versie roadmap 

 Opstellen PowerPoint met beschrijving aanpak en resultaat 

Deliverable 1 

   beoogd resultaat (cf PUP) Roadmap in PowerPoint format 

   behaald resultaat Roadmap in PowerPoint format 

   bestandsnaam(namen) Roadmap Utrecht - MAASandMore v 0.9.pptx 

   datum gereed / bestand 31-10-2017 

   vindcode  

Deliverable 2 

   beoogd resultaat (cf PUP)  

   behaald resultaat  

   bestandsnaam(namen)  

   datum gereed / bestand  

   vindcode  

Deliverable 3 

   beoogd resultaat (cf PUP)  

   behaald resultaat  

   bestandsnaam(namen)  

   datum gereed / bestand  

   vindcode  

Deliverable 4 
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   beoogd resultaat (cf PUP)  

   behaald resultaat  

   bestandsnaam(namen)  

   datum gereed / bestand  

   vindcode  

Deliverable 5 

   beoogd resultaat (cf PUP)  

   behaald resultaat  

   bestandsnaam(namen)  

   datum gereed / bestand  

   vindcode  

Deliverable 6 

   beoogd resultaat (cf PUP)  

   behaald resultaat  

   bestandsnaam(namen)  

   datum gereed / bestand  

   vindcode XX hoef je niet te vullen (wordt later door programmamanagement ingevuld XX 

Gevolgd proces en organisatie 

projectleider Corianne Stevens 

opstellers Corianne Stevens, Martijn van Rij 

beoordelaar(s) B. Batenburg 

samenwerking met andere 

projecten 

 

  

Eindresultaat & gebruik ervan 

Eindresultaat Roadmap met ontwikkelingen, mijlpalen en de planning voor iDiensten. 

Bruikbaar voor de domeinen VM Tunnel B&S OO&V Crowd Parkeren 
X      

Gebruik eindresultaat Roadmap is voorgelegd in DT provincie Utrecht 

Aan welke dienst(en) draagt 

dit product bij (en hoe) 

De Roadmap is de basis waarmee Utrecht een projectplan gaat opstellen om te 

komen tot iDiensten. De eerste stap in de roadmap is een Prestatiecontract 

voor DVM beheer. De volgende stap is een Innovatieve Partner. Samen met de 

iCentrale wordt nu verkend hoe dit kan worden vormgegeven en of de iCentrale 

hier een rol in kan vervullen. 

  

Inzichten 

Leerpunten Het opstellen van een roadmap is samen zoeken en verkennen. De beelden wat 

er in de roadmap moet komen,  zijn ook bij de DCO niet altijd duidelijk, en 

soms ook nog niet gedeeld met de eigen organisatie. In een aantal iteratieve  

gesprekken kom je steeds dichter naar een concreet eindresultaat. Dit vraagt 

wel de nodige doorlooptijd gekost (1-2 maanden) ivm uitwerking en 

afstemmingen.  

 


