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MOGIN Dagelijks Bestuur  

VERSLAG 

DATUM, 

TIJD, 
LOCATIE 

Woensdag 31 mei 2016, 10:00 tot 12:00 uur.  

Rijkswaterstaat, Westraven 2, Utrecht. Zaal E1.25 

DEELNEMERS 

Aanwezig  
NDW Olaf Vroom (voorzitter) 

RWS Dick de Winter 

Tenuki  David Koh 

Connekt / ITS Netherlands Nick Juffermans (interim-secretaris) 

MapTM Wim Broeders 

  

Afwezig  

NDW Jilt Reitsma 

RWS Bard de Vries 

Connekt / ITS Netherlands Tom van Dam (secretaris) 

 
Ad3 QuickScan RDS-TMC fin 

Ad3a The Netherlands involved in TISA Structure 
Ad4 160413 Conceptnotulen 28e bijeenkomst Regiegroep Smart Mobility & ITS 
Ad5 2016 03 30_notulen_bestuursvergadering_concept_v1  

 

BIJLAGEN 

 

1. Opening en mededelingen 
Olaf Vroom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Wim 
Broeders die een toelichting zal geven op de Quickscan RDS-TMC bij agendapunt 3. Jilt 
Reitsma en Bard de Vries zijn afwezig.  
 
2. Vaststellen agenda  
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

3. Quickscan RDS-TMC 

Wim geeft een toelichting op de opgestelde Quick-Scan. Ter achtergrond geeft hij mee dat RDS-

TMC een oude technologie is, waarbij de implementatie complex was door een uitgebreide keten 

van partijen. Het grote succes van RDS-TMC was later het gebruik bij de opkomst van 

navigatiesystemen, een toepassing waar van tevoren geen rekening mee werd gehouden. 

Interessant om te benoemen is het internationale TISA platform. Hierin wordt zowel RDS-TMC 

als ook andere onderwerpen op Traveller Information besproken, zoals TPEG. De meest recente 

locatiedatabases kunnen bij TISA door de industrie (vb: TomTom) worden opgehaald. TISA 

certificeert namelijk deze databases. Nationale overheden leveren nieuwe versies van deze 

databases aan, alsook een update van Service-ID’s. Vanuit die taak adviseert Wim dan ook voor 

een goede NL vertegenwoordiging in TISA.  

 

De RDS-TMC locatiedatabase is in Nederland gekoppeld aan het VILD. Tenuki verzorgt de 

productie van de locatiedatabase op basis van een opdracht vanuit Rijkswaterstaat. De 

behoeften vanuit de industrie over de locatiedatabase verschuiven wel door de toepassing 

binnen navigatiesystemen. Er is sprake van een behoefte aan een nauwkeurige locatie-

aanduiding. Olaf vraagt wat er gebeurt als een nieuwe versie van het VILD en de RDS-TMC 

locatiedatabase niet op elkaar zijn afgestemd? Wim geeft aan dat beide tabellen backwards 

compatible zijn, waardoor er geen ernstige verstoringen optreden. Dick vraagt zich af hoe TISA 

communiceert dat er een nieuwe locatiedatabase gecertificeerd is? Wim: dit wordt 

gecommuniceerd naar de leden van TISA. Dick kan zich herinneren dat er twee jaar geleden ook 

gesproken is over een NL vertegenwoordiging. Naar zijn idee is dit gesprek niet opgevolgd.  

 

Olaf is benieuwd of er vertraging in de toepassing van de nieuwe locatiedatabases optreedt door 

offline navigatiekastjes? Wim: ja dit is nog steeds het geval, hoewel niet zo extreem als vroeger 

waar de doorlooptijd zo’n 1,5 jaar was. Dan kunnen er fouten in ontstaan, maar geen ernstige? 

Wim vervolgt: de vraag is natuurlijk ook wat de levensduur van RDS-TMC is? Oplossingen in 

fouten in de berichtgeving is daarom ook meer een organisatorische puzzel als voorbereiding 

voor toekomstige technologieën.  
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Daarnaast is er sprake van foutieve berichten, bijvoorbeeld door verkeerde eventcodering. Deze 

komen soms voor, maar kunnen en worden nergens gemeld door eindgebruikers. Daardoor is 

het ook lastig terug herleiden waar de fouten zitten. Wim signaleert ook dat de Service-ID tabel 

niet wordt beheerd. Olaf geeft aan dat MOGIN hiervoor de verantwoordelijkheid neemt.  

 

Wim concludeert zijn bevindingen en geeft enkele aanbevelingen:  

 Initieer een jaarlijks stakeholdersoverleg voor RDS-TMC waarin praktisch fouten in de 

keten worden besproken en opgelost.  

 Richt een centrale NL bibliotheek in waarin het proces van RDS-TMC, de locatiedatabase, 

eventcodering en service-ID’s gevonden kunnen worden. Stel tevens criteria op voor 

aanpassing van de locatiedatabase. 

 Richt een helpdesk in waar eindgebruikers foutieve berichtgeving kunnen melden. Deze 

helpdesk is input voor stakeholdersoverleg 

 Zorg voor goede NL vertegenwoordiging in TISA 

 

Olaf geeft aan dat de techniek achter RDS-TMC is anders dan dat we nu en straks toepassen in 

C-ITS. Valt daardoor niet een aantal aandachtspunten weg? Wim is het daar niet mee eens. Ook 

met andere datasets heb je stappen nodig als certificering. Daarnaast is een vraag of RWS nog 

beheerder zou moeten zijn van locatiedatabase? Straks komen nog meer datasets, dat wordt 

ondoenlijk als RWS. David geeft aan dat de RDS-TMC locatiedatabase is gekoppeld aan de VILD, 

dan moet die ook van beheerder wisselen. 

 

Olaf: Dankzij de Quick Scan hebben we nu wel inzicht waar de problematiek precies zit. De vraag 

is nu welke conclusies we teruggeven aan de Regiegroep. Nemen we de aanbevelingen over? 

Dick stelt voor om enkele aanbevelingen over te nemen om de keten inzichtelijk te maken. 

Daarnaast zou dan de Regiegroep geadviseerd kunnen worden om een voorstel te doen voor NL 

vertegenwoordiging in TISA, gericht op de toekomst. Olaf stelt vier vervolgacties voor: 

eventcodering corrigeren en publiceren, locatiedatabase proces afstemmen en publiceren en de 

service ID’s corrigeren en publiceren. Tot slot NL vertegenwoordiging in TISA adviseren. 

Aanvulling: publiceren van werkwijze rondom RDS-TMC. Publicatie kan plaatsvinden op MOGIN 

website. Dick en David bieden aan om hierbij te helpen, Olaf zal vanuit NDW kijken of er ook 

ondersteuningsmogelijkheden zijn. Connekt ondersteunt bij publicatie en proces.  

 

Bovenstaande acties worden komende tijd geïnitieerd en opgeleverd voor de bijeenkomst van 

de Regiegroep in september 2016. Dan zullen ook de bevindingen uit de Quick Scan worden 

toegelicht. 

 

Actie: 

David, Dick en Jilt pakken processen rondom RDS-TMC op om werkwijze inzichtelijk te kunnen 

publiceren. 

Nick/Tom starten aanpassing website op voor publicatie RDS-TMC.  
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4. Nav Regiegroep  

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Regiegroep SMITS is akkoord gegeven op de introductie 

van OpenLR. Deze actie is bij NDW komen te liggen waarmee de actie van MOGIN is voltooid. 
Op basis van de signaleringslijst hebben de Regiegroepleden aan Olaf en David verzocht om in 
een rechtstreeks gesprek met Be-Mobile te kijken naar mogelijke oplossingen. 
 
Voor de komende Regiegroep SMITS bijeenkomst wordt een oplegnotitie opgesteld (ACTIE).  
 
5. Notulen van vergadering 2016-03-30 (Ad5) 

Eventuele opmerkingen op de notulen kunnen schriftelijk worden doorgegeven.  

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

- 

 

7. Rondvraag en afsluiting 

Olaf bedankt de aanwezigen voor hun input en sluit de vergadering om 12:00 uur.  
 

 

DATUM 
ACTIEPUNTEN ACTIEHOUDER 

STATUS 

08-12-2015 Benaderen ASTRIN voor vacante plek in bestuur  Nick Loopt 

09-03-2016 Procesvoorstel voor gebruik meerdere profielen binnen NL 
profiel DATEX II 

Jilt/Tommy Loopt 

31-05-2016 Werkgroep RDS-TMC uitzoeken en actualiseren werkwijze 
RDS-TMC, inclusief locatiedatabase, service-ID’s en 
eventcodering 

Dick, David, Jilt, 
Nick, Tom 

Loopt 

31-05-2016 In gang zetten aanpassing MOGIN website, oplevering 
september 2016 

Nick/Tom Loopt 

31-05-2016 Opstellen voortgangsbericht DB MOGIN Nick Loopt 


