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1. Opening en mededelingen
Olaf opent de vergadering. Op de agenda staat het inhoudelijk bespreken van de memo aan de
Regiegroep ten aanzien van het RDS-TMC rapport. Verder kunnen we de inhoud en functie van
de nieuwe website bespreken. Nick merkt nog op dat er door Connecting Mobil ity bij
verschillende leden van het MOGIN Dagelijks Bestuur vragen zijn uitgezet om input te leveren
voor het ITS Overzicht. Dit gaat om uitleg en informatie van verschillende projecten en
standaarden zoals OpenLR, RDS-TMC, VILD etc. die dan in één overzicht te vinden zijn.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
3. Aanbeveling RDS-TMC rapport
Olaf stelt voor om nu vooral de te ondernemen acties scherp te krijgen. Dit betreft de acties die
MOGIN ziet naar aanleiding van het RDS-TMC rapport.
1. Updaten MOGIN website, waarin loket komt voor informatie over RDS-TMC, locatie tabellen,
event list en een tabel met Service ID's.
Deze informatie kan gemakkelijk op de website worden gezet. Het gaat er voornamelijk om dat
de correcte tabellen worden aangeleverd. Olaf: Tenuki heeft de event list en de locatie tabel.
Deze kunnen worden aangeleverd aan MOGIN. Jilt: RWS maakt de locatie tabel, Tenuki
controleert deze.
Over de event list is minder bekend. Wie maakt het Nederlandse Profiel van deze event list?
TISA heeft een internationale event list op basis van ALERT-C, in Nederland gebruiken we niet
de gehele Europese berichtenset maar daar is een Nederlands Profiel van afgeleid.
2. Olaf ziet de ontwikkeling van een officieel Nederlands Profiel niet als taak van MOGIN maar
meer voor het NDW en RWS samen. MOGIN kan de Regiegroep aanbevelen om NDW en RWS t e
vragen om het beheer van locatie tabellen, event list, VILD etc. in kaart te brengen en vast te
leggen. Vervolgens moet NDW samen met RWS een procesinrichting maken om een officieel
Nederlands Profiel te maken van locatie tabellen en event list en deze voor te leggen aan MOGIN.
Zoals het nu gaat is het niet voldoende transparant. Op basis van het advies van Wim Broeders
stelt MOGIN voor om het zo te doen. MOGIN publiceert de tabellen op de website van
MOGIN vraagt aan RWS en NDW om uit te zoeken hoe locatie tabel en event list nu geregeld
worden.
3. Beheer van Service ID's moet bij MOGIN komen te liggen. Het secretariaat van MOGIN kan
een verzoek ontvangen en geeft na bespreking in Dagelijks Bestuur een ID uit. Dit moet worden
vermeld op de website. Afwijkingen aangaande Service ID's die later in de praktijk worden
geconstateerd worden gemeld aan het secretariaat van MOGIN.
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4. MOGIN regelt Nederlandse vertegenwoordiging binnen TISA. Olaf heeft contact met Stephanie
Chaufton van TISA.
Actie:
- Tom en Nick schrijven een memo RDS-TMC voor de Regiegroep met bovenstaande punten.
- Olaf zet eerste stappen voor een Nederlandse vertegenwoordiging in TISA.
- Tom neemt contact op met Wim Broeders om het RDS-TMC rapport toe te lichten aan de
eerstvolgende Regiegroep.
4. Website Mogin.connekt.nl
De ontwikkelaar is bezig op basis van de input die eerder is geleverd door het Dagelijks
Bestuur. Door de toepassing van een Issue Tracker waarmee de ontwikkelaar nog niet eerder
mee heeft gewerkt, is het voor deze partij lastig om een exacte opleverdatum te noemen.
Olaf wil graag een demonstratie van de nieuwe website kunnen laten zien tijdens de
eerstvolgende bijeenkomst van de Regiegroep. Dit zou kunnen met afbeeldingen in plaats van
een volledig functionerende website. De laatste Regiegroep van 2016 kan er een demonstratie
van de website worden gegeven. Het Dagelijks Bestuur moet zorgen dat de website goed
gevuld is met RDS-TMC, VILD, Open LR etc. Olaf presenteert de website in de Regiegroep.
Olaf: Er moet een plaats komen waar alle Dutch Profiles te vinden zijn. Hij ziet MOGIN Dutch
Profiles graag samen met alle andere Dutch Profiles die er bestaan. Dit kan door te gaan
samenwerken met de DITCM Dutch Profiles. Aansluiten met ronde tafel DITCM.
Actie:
- Nick en Tom gaan achter website aan en zorgen voor demonstratie model van de website, al
dan niet afbeeldingen van de pagina's. Zij zullen Olaf informeren zodat hij de website kan
toelichten op de bijeenkomst van de Regiegroep.
5. Notulen van vergadering 2016-05-31
Eventuele opmerkingen op de notulen kunnen schriftelijk worden doorgegeven.
6. W.v.t.t.k.
Er wordt geen voortgangsbericht naar Regiegroep gestuurd. Dit wegens de vakantieperiode. Wel
komen de memo en de in ontwikkeling zijnde website als agendapunten op de eerstvolgende
bijeenkomst van de Regiegroep.
Werkvoorraad MOGIN Dagelijks Bestuur.
Jilt noemt de parkeerdata. In DATEXII is dat stil komen te liggen. RDW heeft prioriteit
weggehaald. Olaf kan RDW bevragen wat de status hiervan is. Jilt levert details aan Olaf.
(Actiepunt Olaf en Jilt)
Issue lijst: ge-update versie naar Regiegroep sturen. (actiepunt Tom en Nick) Er staan twee
issues op; Parkeren en RDS-TMC.
Olaf wil een discussie in de Regiegroep op gang helpen: Waar gaan de standaarden landen? Nu
staan ze op verschillende ftp websites enzovoorts maar dat veroorzaakt onduidelijkheden.
De Regiegroep kan alle standaarden onder zich scharen. Olaf wil met behulp van een goed
functionerende MOGIN website de Regiegroep daarop attenderen.
Nick merkt op dat het ITS Overzicht van Connecting Mobility hetzelfde probeert door alle uitleg
en informatie van verschillende projecten en standaarden in één overzicht te bundelen.
7. Rondvraag en afsluiting
Olaf bedankt de aanwezigen voor hun input en sluit de vergadering om 10:00 uur.
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DATUM
09-03-2016
31-05-2016
24-08-2016
24-08-2016
24-08-2016
24-08-2016
24-08-2016
24-08-2016
24-08-2016

STATUS

ACTIEPUNTEN

ACTIEHOUDER

Procesvoorstel voor gebruik meerdere profielen binnen NL
profiel DATEX II
In gang zetten aanpassing MOGIN website, oplevering
september 2016
Memo RDS-TMC naar de Regiegroep
Contact leggen met TISA voor NL vertegenwoordiging
Wim Broeders benaderen voor toelichting van het RDS-TMC
rapport tijdens de eerstvolgende Regiegroep
Demonstratiemodel van de nieuwe website maken
Demonstratiemodel van de nieuwe website voorafgaand
aan de Regiegroep doorspreken voor toelichting.
RDW bevragen naar status parkeerdata in DATEXII
Issue lijst updaten en naar Regiegroep sturen

Jilt/Tommy

Loopt

Nick/Tom

Loopt

Nick/Tom
Olaf
Tom

Loopt
Loopt
Loopt

Nick/Tom
Nick/Olaf

Loopt
Loopt

Olaf/Jilt
Nick/Tom

Loopt
Loopt
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