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MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland.

Eén meldingssysteem voor wegverkeergegevens
Als wegbeheerders hebben we er allemaal mee te maken. Wegwerkzaamheden en evenementen die
van invloed zijn op het verkeer. Hoe makkelijk is het als we allemaal in één systeem snel, gemakkelijk
en overzichtelijk de meldingen kunnen doen, delen en gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat we beter
in staat zijn om te reageren op veranderende wegsituaties.
Melvin gaat hierin voorzien.
In opdracht van alle provincies doet NDW (Nationale Databank Wegverkeergegevens), een
aanbesteding voor de ontwikkeling van één meldingssysteem. Alle huidige meldsystemen die
gebruikt worden door provincies en gemeenten kunnen dan worden vervangen door Melvin. Zo
werken we in de toekomst nog beter samen.

Aanleiding
Als resultaat van de afspraak om wegwerkzaamheden en evenementen,
op in elk geval het RVM-netwerk, af te stemmen en actueel te melden,
hebben de provincies aangegeven behoefte te hebben aan een eigen
applicatie. Verschillende aspecten, zoals het vernieuwen van licenties, het
moeten aanbesteden van een opdracht of het opnieuw aangaan van een
contract, hebben geleid tot het besluit van de provincies om in
gezamenlijk verband op te trekken.
Na grondig onderzoek en het afwegen van opties is ervoor gekozen om één systeem te laten
ontwikkelen waarvan de overheid de eigenaar is. Aan NDW is gevraagd om dit systeem te laten
ontwikkelen. Gedurende de ontwikkeling zullen alle provincies deelnemen in dit traject.

Voortraject
Tijdens het voortraject is een informatiemiddag georganiseerd met als
doel om meer marktpartijen enthousiast te krijgen voor het project dan
de bekende huidige leveranciers. Dat is een succes gebleken, want in
grote getale heeft de markt aangegeven geïnteresseerd te zijn in het
project Melvin. Vanwege de grote interesse is er besloten tot een niet
openbare Europese aanbesteding.
Deze niet openbare Europese aanbesteding werkt als volgt:
In de eerste ronde maken marktpartijen hun interesse kenbaar en wordt ze gevraagd om aan te
tonen dat ze voldoen aan de geformuleerde startkwalificaties.

Vervolgens worden vijf partijen geselecteerd waaraan gevraagd wordt om een offerte in te dienen
voor realisatie en implementatie van het traject en het beheer van de applicatie. Een realistische
planning van het gehele traject maakt deel uit van de offerte.
Als alles volgens planning verloopt, kan het realisatietraject in oktober 2017 van start gaan.

Aanpak
Het project wordt via een Agile methode uitgevoerd. Dit betekent dat in
korte periodes van 2 à 4 weken, de zogenaamde sprints, wordt gewerkt
naar een gereed tussenproduct. Bij de start wordt vastgesteld wat er
opgeleverd wordt aan het eind van de sprint. Zo ziet iedereen gestaag een
product tot stand komen, maar is het ook mogelijk om bij te sturen
vanwege voortschrijdend inzicht. Tijdens de realisatie wordt daarom een
intensieve samenwerking van NDW, gebruikers en ontwikkelaars verwacht.
Om de planning en betrokkenheid te waarborgen is een Product Owner aangesteld: Xander de Kok.
Xander zorgt ervoor dat alle wensen en behoeftes van gemeentes en provincies worden vertaald
naar concrete ontwikkelpunten. Inmiddels heeft Xander met veel betrokkenen al kennis gemaakt
door een rondje te maken in het land. Mocht er nog geen gesprek hebben plaatsgevonden of
gepland staan, schroom dan niet om contact op te nemen. Xander komt graag langs om wat meer
over het project te vertellen en natuurlijk om informatie op te halen voor de ontwikkeling van
Melvin. (Xander.de.kok@ndw.nu of 06 25 398 143. )

Ondertussen
Met deze werkwijze verwachten we in de loop van 2018 het systeem
gefaseerd in gebruik te nemen. De doelstelling is om eind 2018 Melvin
landelijk uitgerold te hebben. Dat lijkt nog erg ver weg, maar voordat je
het weet is het al zover. In de tussentijd houden we alle betrokken
partijen en geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen en de
voortgang. Ook zal tijdens de implementatie en de uitrol van Melvin,
zorgvuldig aandacht besteed worden aan het uitfaseren van de huidige systemen. In de tussentijd
blijft alles gewoon zoals het is en ligt de verantwoordelijkheid bij de wegbeheerders om zelf te
voorzien in het afstemmen en vastleggen van meldingen.
Mocht u nog vragen hebben over wat dit betekent voor uw eigen omgeving of inhoudelijke vragen
hebben, dan kunt u terecht bij uw provinciale vertegenwoordiger of bij NDW.

Aanmelden nieuwsbrief
Wil jij ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met Melvin? Meld je dan aan voor de
nieuwsbrief bij Els Rijnierse (els.rijnierse@ndw.nu)
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doet.
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