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Verslag Mogin 30 juni 2014 
 
Plaats: Connekt te Delft 
Tijd: 10:00-12:30 uur 

 
Aanwezig:  
Rijkswaterstaat: Gert van Remmerden (GvR), Erik Klein (EK) 
Tenuki BV:  Tim Volk (TV) 
Triopsys:  Wigle de Jong (WdJ) 
Andes:   Joeri Spijkers (JS) 
NDW: Jilt Reitsma (JR), Bard de Vries (BdV), Karin van der Heijden (KvdH), 

Tommy Delissen (NDW)  
Tony Meeuwsen 

HIG: Wim van Leeuwen 
IT&T / Vialis:  Martin Barto (MB),  Jeroen Koneman (JK) 
    
Connekt:  Tzvetan Stantchev (TS) 
 
Afgemeld met opmerking via mail:  
ANWB:   Roel Berends 

 
 

1. Opening en mededelingen 

JR opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, gevolgd door een 
voorstelrondje. Voor de volgende vergadering wordt verzocht de stukken minimaal 1 
week van te voren op te sturen. Het streven is om de stukken 2 weken voor aanvang 
van de vergadering op te sturen.    
 

2. Notulen vorige vergadering 
Notulen akkoord. De actiepunten worden doorgenomen: 
 
ACTIELIJST 
20130304: Actuele data uitbreiden met beschikbaarheid van de meetlocatie. Dit is 
verder nog niet uitgezocht (TM). Heeft weinig prioriteit, wordt nu van de actielijst 
gehaald. Komt op de actielijst zodra het prioriteit heeft. 
 
20131101: NL VILD tabelnummer 20 en 21 voor NDW-VILD reserveren bij TMC 
werkgroep (Actie BdV). Nog niet uitgevoerd. De TMC-werkgroep is weinig actief en 
heeft niet het idee het desbetreffende inhoudelijke stuk te beheren. Wacht het advies 
over de doorontwikkeling van MOGIN af. Actiepunt blijft.  
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20131102: Rules of engagement vaststellen (Actie JR) 
Wacht het advies over de doorontwikkeling van MOGIN af. Actiepunt blijft. 
 
20131103: In gebruik name ketenprotocol statusgegevens voorleggen aan SP’s (Actie 
JR). Wordt door JR opgepakt (communicatie via de e-mail). Actiepunt blijft.  
 
20131104: Expertgroep bij elkaar komen, inclusief CSC t.b.v. denyReason (Actie JR). 
Is gebeurd (zie WV). Verwijderen van actielijst. 
 
20131105: De PoC OpenLR nodigt de werkgroep DatexII uit om uitleg te geven. 
(Actie JR). Afspraak moet nog gemaakt worden, actiepunt blijft. 
 

3. Behandeling wijzigingsverzoeken en toelichting volgens bijlagen op 
bestaande aanbod 

 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II, Extra denyReasons 
 
Op dit moment zijn er een beperkt aantal denyReasons, daardoor is het lastig te zien 
wat er fout gaat. Wijzigingsvoorstel is goedgekeurd. Er wordt een voorstel voor 
implementatie gemaakt door NDW. Per wijziging wordt de impact in keten in beeld 
gebracht. Daarnaast wordt de bevoegde toepassingsbereik inzichtelijk gemaakt.  
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II x,y coordinaten bij trajecten 
 
Dit wijzigingsvoorstel gaat over de wijze waarop x,y coördinaten van trajecten 
worden opgenomen in de publicaties van het type SituationPublication conceptueel 
gelijk te maken aan de wijze waarop dit bij linears en points wordt gedaan. Dit betreft 
een ‘opschoonactie’ van aanpassingen die in het verleden niet goed zijn 
aangebracht. Voorstel is inhoudelijk goed, alleen moet het verduidelijkt worden met 
een ingewikkeld voorbeeld. Besloten is dat ter verduidelijking van de toepassing een 
ingewikkelder voorbeeld wordt toegevoegd. Het voorbeeld dient in ieder geval 
meerdere segmenten te bevatten. Een voorbeeld van Rotterdam wordt 
gesuggereerd. Na aanpassing zal het voorstel nogmaals gemaild worden voor 
commentaar. 
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II Coördinaten bij gebiedslocaties 
 
In verband met ontwikkelingen in OpenLR is besloten om in het najaar hierover een 
vergadering te plannen. Eventueel in combinatie met de werkgroep DATEX (zie 
laatste actiepunt onder agendapunt 2.   
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II LocRef zonder VILD 
 
Overeengekomen is dat nader uitgezocht wordt welke afspraken zijn gemaakt ten 
aanzien van dit wijzigingsverzoek, met name m.b.t. de dichtheid van punten. De 
werkgroep werkwegzaamheden wordt hiervoor benaderd. Inhoudelijk is het voorstel 
akkoord.  
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II uitbreiding types 
measurementEquipment 

 
Voorstel is om het type meetapparatuur uit te breiden met ‘VRI’, aangezien de 
verkeerafhandeling afwijkt van een normale meetlocatie. Onderscheid maken in VRI-
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lus, VRI-camera of VRI- radar voegt weinig waarde toe. Op dit moment is het 
voldoende om te weten of het een VRI is. Besloten is om enkel VRI toe te voegen. 
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II hinderklasse WW 
 
Voorgesteld wordt om de impact in de gehele keten in beeld te brengen, gelet op de 
externe ontwikkelingen. EK wil graag dat eerst een afstemmingsronde tussen RWS 
en NDW plaatsvindt. De impact op RWS is volgens EK niet voldoende 
uitgekristalliseerd. Besloten is dat dit voorstel eerst nader uitgewerkt wordt en ter 
commentaar en goedkeuring rondgestuurd worden. 
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II aanpassen statusovergangen bij 
geplande handelingen 

 
Doel van dit WV is om generieke eenduidigheid te krijgen m.b.t. de OperatorAction. 
Het planmatige heeft een informatiewaarde en daarom is het hierin beschreven. BdV 
vraagt aan de werkgroep of dit een bruikbare oplossing is om deze functionaliteit te 
hanteren. De gebruikte term ‘approved’  impliceert een afstemmingsronde. JR, het 
voorstel is niet unaniem akkoord.  
 
MB vraagt naar de mogelijkheid om een koppeling te creëren met andere 
verkeerssituaties, bijv file als gevolg van een openstaande brug. BdV geeft aan dat 
dit in het najaar met WV vanuit VCNL meegenomen zal worden. 
 
EK geeft geen akkoord op alle voorgesteld wijzigingen. Naar aanleiding daarvan 
wordt op korte termijn een overleg gepland tussen de opvolger van Marco Spruijt en 
Niels Wicherts.  
 

4. Behandeling wijzigingsvoorstellen volgens bijlagen op aanvullingen 
op het bestaande aanbod 

 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II met uitbreiding met openLR 
 

Het bijbehorende document ‘Toepassing openLR in het NL-Profiel’ betreft niet de 
meest recente versie. De meest recente versie wordt per e-mail rondgestuurd. Allen 
worden verzocht inhoudelijke input via de e-mail aan JR te sturen. De OpenLR 
expertgroep gaat zich nog over het wijzigingsvoorstel buigen. JR brengt hen via de e-
mail op de hoogte. Allen worden verzocht feedback via de e-mail te leveren tot 01-
09-2014. 
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II met uitbreiding ten behoeve van 
wachtrijinformatie. 

BdV zoekt uit of ‘primaire locatie’ de juiste context is. Het moet in ieder geval net zo 
staan als in het MST, locatiereferentie bij meetpunten voor actuele 
verkeersgegevens.  
 
EK merkt op dat hij geen bezwaar heeft tegen bovenste twee wijzigingsvoorstellen. 
 

 Wijzigingsvoorstel NDW/NL-profiel DATEX II beeldstanden en DRIPs 
JK: Hier wordt verwezen naar  locatiereferentie Lineair Referencing , waarom wordt 
hier een andere methode in het leven te roepen. BdV: Dit is een fout die hersteld 
moet worden. 
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TV: Het probleem met deze beschrijving is dat de link met de gerelateerde 
meetlocatie (lus) wegvalt.  
Over dit voorstel is geen unanimiteit en zal nog nader bekeken worden in de expert 
groep. 
 
 

5. Volgende versie NL profiel/NDW Interfacebeschrijving 
Wordt op intranet van het NDW en de website van MOGIN geplaatst. Verzoek aan 
allen om feedback aan JR te leveren, voor 01-09-2014. 
 
 

6. W.v.t.t.k. 
- 
 

7. Sluiting 
JR bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
 
ACTIELIJST 
 
20131101:  NL VILD tabelnummer 20 en 21 voor NDW-VILD reserveren bij TMC 

werkgroep. (Actie BdV). 
 
20131102:  Rules of engagement vaststellen (Actie JR). 
 
20131103:  In gebruik name ketenprotocol statusgegevens voorleggen aan SP’s 

(Actie JR). 
 
20131105:  De PoC OpenLR nodigt de werkgroep DatexII uit om uitleg te geven. 

(Actie JR). 
 
20140630: Recente versie van document ‘Toepassing openLR in het NL-Profiel’  

rondmailen (JR). 
20140630: NL profiel/NDW Interfacebeschrijving op intranet van het NDW en 

mogin website plaatsen (TS). 
 

Wijzigingsvoorstellen 
20140630:  Extra denyReasons: impactanalyse en inzicht in toepassingsbereik 

(JR). 
 
20140630: X,Y coördinaten bij trajecten: Expert groep. 
 
20140630: Coördinaten bij gebiedslocaties: ingewikkeld voorbeeld met meerdere 

segmenten toevoegen. Expert groep. 
 
20140630: LocRef zonder VILD: afspraken die zijn gemaakt met de werkgroep 

wegwerkzaamheden nagaan (EK) 
 
20140630: Hinderklasse WW: voorstel inhoudelijk nagaan bij SPIN. 

Actiehouder?(EK) 
 
20140630: Aanpassen statusovergang bij geplande handelingen. 

Actie/Actiehouder? Expert groep. 
 


