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Landelĳke iDiensten voor efﬁciënt, effectief en toekomstgericht stads- en wegbeheer
In het landelĳke programma iCentrale hebben gemeenten, provincies en private partĳen met (ﬁnanciële)
stimulering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder penvoerderschap van provincie NoordHolland landelĳke iDiensten ontwikkeld en beproefd. Met iDiensten kunnen decentrale overheden hun stadsen wegbeheer
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• Deze instemming bundelt de krachten, maar verplicht tot niets: er is geen afnameverplichting.
Krachtenbundeling door overheden is noodzakelĳk om te komen tot een landelĳk aanbod van iDiensten.
• Indien en op het moment dat een stads- of wegbeheerder besluit om een of meerdere iDiensten uit de
landelĳke Menukaart te willen afnemen, kan hĳ hiervoor het CROW-stappenplan volgen en komen tot een
eigen roadmap. Hĳ wordt hierbĳ ondersteund door het landelĳke team van het programma iCentrale.
• Het is de ambitie dat een eerste tranche af te nemen iDiensten onderdeel is van de bestuurlĳke afspraken
in het BO MIRT najaar 2019.
Instemming
Provincie Flevoland:
• Ziet kansen in het gaan werken met iDiensten om haar stads- en wegbeheerder efﬁciënt, effectief en
toekomstgericht in te richten.
• Wil graag de krachten bundelen met andere overheden om gezamenlĳk een start te kunnen maken met
het komen tot een landelĳke Menukaart iDiensten.
• Heeft de intentie om (op termĳn) 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 (jaarlĳkse) Summits rond het landelĳke programma iCentrale en het afnemen
van iDiensten een belangrĳke bĳdrage 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 landelĳke aanbesteding start.
Indien en op het moment dat provincie Flevoland zou besluiten om iDiensten te gaan afnemen dan kan zĳ,
gedurende de looptĳd van de landelĳke Menukaart iDiensten, vooralsnog tot en met eind 2023:
• Zonder eigen Europese aanbesteding uit de landelĳke Menukaart zelf een of meerdere iDiensten selecteren
die het beste bĳ haar situatie en ambities passen.
• Hierbĳ gebruik maken van ondersteuning door het landelĳke team van het programma iCentrale.
• Geen iDiensten of naar de letter en/of de geest vergelĳkbare diensten buiten de landelĳke Menukaart bĳ
bedrĳven afnemen.
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