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Project Spookfiles A58 
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Ambitie Spookfiles korte termijn 

Ontwikkelen, testen en implementeren 

van een spookfiledienst waarvan 

aannemelijk is gemaakt dat die de files 

door schokgolven effectief kan 

terugdringen 
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Ambitie Spookfiles lange termijn 
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Versnellen van een markt voor 

coöperatieve diensten 

 



Spookfiles – korte introductie 
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Drie mogelijke procedures overwogen 

Nader onderzocht 

1. concurrentiegerichte dialoog; 

2. prijsvraag (voor ontwerpen); 

3. pre-commercial Public Procurement (PCP) 

 

 

Afgevallen 

1. openbare procedure; (risico op veel aanbieders en veel nadruk op PvE) 

2. niet openbare procedure; (relatief lange doorlooptijd, geen onderhandeling) 

3. procedure van gunning door onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking; 

(nvt , alleen speciale situaties) 

4. procedure van gunning door onderhandeling met voorafgaande bekendmaking; 

(nvt, alleen speciale situaties, bijv na prijsvraag) 

5. best value procurement (OG kan weinig eisen stellen, vooral expertise van markt) 

 

Nieuwe procedure (toen nog niet bestaand) 

1. Innovatiepartnership 



PCP versus prijsvraag 
1.PCP en prijsvraag zijn beide een goede procedure om innovatie in de markt te zetten  

2.Keuze met name afhankelijk van: 

– Mate waarin je oplossingen wilt voorschrijven 

– Mate waarin je resultaatsverplichtingen oplegt 

– Aantal oplossingen dat je in de lucht wilt houden 

 

Afweging 

 Prijsvraag als je:  

 Oplossingsrichting en resultaatsverplichting wilt voorschrijven 

 Slechts één of twee partijen wilt overhouden 

 

 PCP als je: 

 Ruimte laat voor eigen invulling van oplossingsrichting en resultaatsverplichting 

 Meerdere partijen wilt laten ontwikkelen  

 



De PCP-procedure 

• Pre-commercial procurement 

• Maatschappelijk probleem, geen oplossing beschikbaar: 

– Aanzetten tot innovatie 

– Voorwaarden scheppen voor gezonde marktwerking 

 

• Nieuwe procedure 

• Zoeken voor alle partijen 

• Competatief element: trechteren! 
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De PCP procedure 
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Belangrijke opgave: 

nieuwe rolverdeling publiek-privaat 



Belangrijke opgave: 

nieuwe rolverdeling publiek-privaat 

 

 



Belangrijke opgave: 

Commerciële levensvatbaarheid  

 
Uitgangspunten: 

• In-car is domein van de markt.  

• Transitie om ook meer ‘wegbeheerderstaken’ bij de markt te leggen.  

 

 Architectuur moet passen bij businessmodel !! 

 

 Dus:  

• systeem opgesplitst in logische componenten en verbonden door koppelvlakken.  

• Alles volgens Europese standaarden, dus interoperabel 



Belangrijke opgave: 

Commerciële levensvatbaarheid  

 



PCP-procedure op de A58 (1) 

Naast drie fases, ook drie percelen 

• Data inwinning 

• Spookfile dienst 

• Coöperatieve wegkant bakens 

 

Zorgen voor: 

• Totaaloplossing die werkt; 

• Mogelijk maken groeipad; 

• Coördinatie van (gemeenschappelijke) activiteiten binnen de percelen en over de percelen heen 
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Perceel 2 

Cons D Cons E Cons F Cons G Cons H 

Haalbaarheidstudie 

Ontwikkeling 

Uitvoering  

Perceel 3 

Cons I Cons J Cons K 

Haalbaarheidstudie 

Ontwikkeling 

Uitvoering  …. 

Zorgen dat de totaal oplossing 

w erkt (koppelvlakken: 

technisch, procedureel en met 

de juiste afspraken) 

…. 

Zorgen dat er een groeipad 

mogelijk is (beschrijving van de 

oplossing en stabiele architectuur) 

Perceel 1 

Cons A 

Uitvoering  

Cons B Cons C 

Ontwikkeling 

Haalbaarheidstudie 

Zorgen dat gemeenschappelijk activiteiten 

binnen de percelen en over de percelen heen, 

praktisch gecoördineerd kunnen w orden 

Data-inwinning

  

PCP-procedure op de A58 (2) 
Spookfile-dienst Wegkantbakens 



Meer schakels, meer leveranciers per schakel 
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Complexe organisatie, dus 

slimme afspraken 



Complexe organisatie, dus slimme afspraken 
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PCP conclusies 

• Open innovatie 

• Triple helix 

• Verantwoordelijkheid bij de markt 

 

• Gedeelde risico’s, maar ook opbrengsten! 

• Er ontstaat een netwerk waarin nieuwe allianties ontstaan 

• Proces is een doel op zich 
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Projectmanagement Spookfiles 

• Chaotische omgeving: veel partijen met verschillende rollen en belangen 

• Dynamisch: veel ontwikkelingen, zowel technisch als organisatorisch 

• Innovatief: op alle vlakken vernieuwing 

• Gedeelde risico’s én gedeelde opbrengsten 

• Gezamenlijke eindverantwoordelijkheid ipv opdrachtgeversverantwoordelijkheid 

• Nieuw netwerk waarin nieuwe allianties ontstaan, proces is doel op zich 

 

 

• Regulier projectmanagement past niet; andere sturingsprincipes nodig 

• Antwoord: Project Value Management 

 

 



Aansturing 

Samenspel  

met de markt 



 

• Ontsluiten van RWS-assets: 

• Ontsluiten van beeldstanden (matrixborden) 

• Ontsluiten van lusdata 

• Zowel lokaal als op netwerkniveau 

• Ontsluiten van glas en electra 

 

• Proeftuin voor de invulling van een regisseursfunctie 

 

• Basis voor visievorming 

 

Rol van RWS in het project 
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Rol van de automotive 

• Techniek omarmd 

• Diverse technieken ontwikkeld 

• Werken aan standaard:  

- Zelfstandig parkeren 

- Filerijden 

- Rijstrookhouden  

- Platooning 

- Ontwijken van obstakels  

- Rijbaanwissel 

• Niet direct betrokken bij het project 
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Rol van de automobilist 

Publiek 

• Acceptatie is hoog (> 50%) 

• Vertrouwen in techniek is groot 

• Belangrijke waarden: 

- Comfort 

- Veiligheid 

- Doorstroming  

- Emissie 

Deelnemers 

• Friendly users => actieve rol 

• Vrijwillige proefpersonen 

• Klanten van consortia 
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Meer informatie: www.spookfiles.nl/kennisbank 
met onder andere: 

Interview Europese commissie Webinar Spookfiles A58 voor WoW 

http://www.spookfiles.nl/kennisbank


Vragen of opmerkingen? 

pierre@vvmadvies.nl 

Pierre van Veggel 

06 29 03 20 91 

www.spookfiles.nl   
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