MOGIN Dagelijks Bestuur
VERSLAG
DATUM,
TIJD,
LOCATIE

Woensdag 28 oktober 2016, 10:00 tot 12:00 uur.
NDW, Griffioenlaan 2, Utrecht.
Zaal B2.47
Aanwezig
NDW - Olaf Vroom (voorzitter)
NDW - Jilt Reitsma
RWS - Bard de Vries
DEELNEMERS Connekt / ITS Netherlands - Tom van Dam (secretaris)
Afwezig
RWS - Dick de Winter
Connekt / ITS Netherlands - Nick Juffermans

BIJLAGEN

Tenuki - David Koh
2016 10 28 DB MOGIN agenda
Ad4b DATEX II
Ad5a 2016 08 24 DB MOGIN notulen concept
Ad5b 2016 10 05 DB MOGIN notulen concept

1. Opening en mededelingen
Olaf opent de vergadering. Dick de Winter heeft zich afgemeld. Vrijdag is zijn vrije dag. Tom
probeert voortaan de vergaderingen op een andere dag te plannen. (actie) David Koh heeft
niets van zich laten horen. Bard de Vries meldt dat hij 11:45 moet vertrekken.
2. Vaststellen agenda
Bard de Vries wil graag zijn deelname aan MOGIN als vertegenwoordiger van de VILD
werkgroep bespreken. Hij is expert in deze werkgroep maar als vertegenwoordiger van deze
werkgroep zijn andere personen misschien beter geschikt om deel te nemen aan MOGIN.
Personen die meer in het proces betrokken zijn. Dit onderwerp wordt op de agenda gezet.
3. Vervolgacties voor Nederlands Profiel RDS-TMC
a) Status RDS-TMC tabellen:
De tabel met de Service-ID’s die nu worden gepubliceerd door MOGIN moet worden
geactualiseerd! De vigerende locatietabel en eventlist ook aanleveren. (actie)
b) Het beheer van de tabellen:
c) Nederlandse vertegenwoordiging in TISA
Olaf heeft zich aangemeld als Nederlandse vertegenwoordiger van MOGIN in het gremium
Executive Committee.
4. Website Mogin.connekt.nl
Tom meldt dat alleen Jilt zijn gevraagde tekst heeft aangeleverd. (Ad4b) Vriendelijk verzoek
aan de overige leden om ook zijn deel aan te leveren. De website wordt pe r pagina
doorgenomen en besproken welke informatie waar moet komen te staan. Tom stemt dit af met
de websitebouwer en streeft naar een volledige website begin november. (actie)
Voor het forum blijkt onverwachts een licentie nodig te zijn. Het starterspakket kost $299, per maand. Dit is niet gemeld bij de offerte en Tom heeft zijn verbazing uitgesproken bij 23G.
Zij beloven hier zo spoedig mogelijk op te reageren. Bard stelt voor om plug-ins te gebruiken
voor het forum en de issuetracker. Het voordeel hiervan is, is dat het direct in de website is
geïntegreerd, het dezelfde lay-out aanneemt als de website, en het is een gratis oplossing.
Tom speelt dit door naar 23G met het verzoek dit uit te gaan voeren. (actie)
5. Notulen van vergadering 2016-08-24 (bijlage) en Notulen extra vergadering
2016-10-05 (bijlage)
De notulen worden besproken. Tekstueel zijn beide stukken op orde. Ze worden goedgekeurd.
De actiepunten worden doorgenomen:
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Het procesvoorstel voor gebruik meerdere profielen binnen NL profiel DATEX II neemt
Martin van NDW op zich.
Er is contact geweest met TISA. Olaf heeft zich aangemeld als Nederlandse
vertegenwoordiger van MOGIN in het gremium Executive Committee.
Er is inmiddels een demo website maar deze is nog wel in ontwikkeling. De
verwachting is dat de website begin november live gaat.
De printversie van het nieuwe MOGIN logo ziet er professioneel uit.

6. W.v.t.t.k.
We bespreken het ingebrachte onderwerp of Bard de

VILD werkgroep nog wel moet
vertegenwoordigen. Michel Hoogweg is meer in de VILD werkgroep betrokken vanuit
functioneel beheer RWS dan Bard. Bard neemt deel aan deze werkgroep als expert en zit
minder in het proces. Bard blijft betrokken bij MOGIN als bestuurslid wanneer zijn functie als
vertegenwoordiger van de werkgroep VILD vervalt. Olaf: Het DB moet ook herzien worden. Nu
nemen alleen vertegenwoordigers van de werkgroepen deel. Jilt oppert of het een idee is dat
Bard aansluit bij de Ronde Tafel Architectuur Interoperabiliteit van DITCM.
Bard kent vanuit Dublin de organisatie ‘Breemos’. Dit is een ITS georiënteerde partij. Het zou
fijn zijn als ze willen deelnemen aan het MOGIN platform. Bard vraagt aan de desbetreffende
persoon of er interesse is. (actie)
MOGIN jaarplan 2017; Het streven is om dit te presenteren op de eerste Regiegroep
bijeenkomst van 2017, 25 januari. Er wordt een korte inhoudsopgave geschetst door de
aanwezigen:
Locatiereferentie in brede zin. Highlight de functionele eisen voor connected en
automated driving.
Nieuwe VILD
API ontwikkeling voor distributie van verkeersinformatie; zorg wel dat je parallel loopt
met Europese ontwikkelingen zodat je eventueel gemakkelijk kan migreren.
Aansluiten bij Ronde Tafel Architectuur en Interoperabiliteit.
TPEG vs DATEXII
TISA
Uitwisseling van regelscenario’s op het gebied van verkeersinformatie
Minor update DatexII
Gevolgen van hernieuwde afspraken van RWS en NDW tegen het voetlicht houden
Mogelijkheden onderzoeken om samenwerking met DITCM te intensiveren
De invulling van het jaarplan 2017 wordt op de eerstvolgende DB, begin december, verder
uitgewerkt. Zodat deze 25 januari aan de Regiegroep kan worden aangeboden.
7. Rondvraag en afsluiting
Voor de planning van de volgende bijeenkomsten wordt de agenda van de Regiegroep SMITS
aangehouden. Deze data zijn reeds bekend en Tom zal voor MOGIN DB data reserveren op
basis van die bijeenkomsten. Aangehouden wordt de volgende structuur:

Voorbereidende MOGIN DB = Regiegroep –4 weken

Na beschouwende MOGIN DB = Regiegroep + 1 week
De na beschouwende MOGIN DB zal niet altijd doorgaan maar wordt gebruikt als reserve
moment. Olaf bedankt de aanwezigen voor hun input en sluit de vergadering om 11:45 uur.

Pagina 2 van 3

DATUM
09-03-2016
31-05-2016
24-08-2016
24-08-2016
24-08-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016

STATUS

ACTIEPUNTEN

ACTIEHOUDER

Procesvoorstel voor gebruik meerdere profielen binnen NL
profiel DATEX II *update: Martin NDW pakt dit op (28/10)
In gang zetten aanpassing MOGIN website, oplevering
november 2016
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
Teksten voor standaarden aanleveren aan Tom
De tabel met de Service-ID’s op website MOGIN
actualiseren (locatietabel en eventlist ook aanleveren)
Teksten op website aanvullen en ordenen
Issuetracker en forum als plug-in in website verwerken
Michel Hoogweg vragen om de werkgroep VILD te
vertegenwoordigen in MOGIN
Vraag om deelname van de organisatie ‘Breemos’
Jaarplan MOGIN 2017 op de volgende agenda
Data bijeenkomsten MOGIN DB voor 2017 inplannen

Jilt/Tommy

Loopt

Tom

Loopt

Tom
Olaf

Loopt
Loopt

Olaf/Jilt
Allen
David

Loopt
Loopt
Loopt

Tom
Tom
Bard/Olaf

Loopt
Loopt
Loopt

Bard
Tom
Tom

Loopt
Loopt
Loopt
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