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DATUM, 
TIJD, 

LOCATIE 

Donderdag 02 februari 2017, 14:00 tot 16:00 uur.  
NDW, Griffioenlaan 2, Utrecht.  

Zaal B2.19 

DEELNEMERS 

Aanwezig 

NDW - Olaf Vroom (voorzitter) 

NDW - Jilt Reitsma  

RWS - Dick de Winter 

Connekt / ITS Netherlands - Tom van Dam (secretaris) 

Tenuki - David Koh 

Tenuki – Tim Volk 

Afwezig 

RWS - Bard de Vries 

BIJLAGEN 

2017 02 02 DB MOGIN agenda 
2016 12 15 DB MOGIN notulen concept 
2016 11 23 Jaarplan MOGIN 2017 0.3 
2017 01 26 Signaleringslijst MOGIN 

 
1. Opening en mededelingen 

Olaf opent de vergadering. Bard heeft zich afgemeld.  
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld. De offerte voor MOGIN 2017 wordt besproken bij punt 3. Jilt 

heeft een memo gedeeld over de plannen voor DATEX II 2017. Dit wordt besproken bij punt 8.  

3. MOGIN Jaarplan 2017 0.3 concept (bijlage) 

We nemen het Jaarplan 2017 nogmaals door. De aanpassingen zoals genoemd tijdens de 

vorige bijeenkomst zijn verwerkt. Olaf brengt het onderwerp Fietsdata in. Hoewel fietsdata 

(nog) niet real-time wordt gegenereerd, is hier wel een standaard voor gewenst. Dit wordt ter 

oriëntatie toegevoegd aan de standaarden. (actie)  

De vaste werkgroepen worden aangehaald. Dick vraagt zich af of het verstandig is om VILD en 

openLR samen te voegen tot locatiereferentie werkgroep. Beide werkgroepen hebben genoeg werk 

aan haar eigen onderwerpen. Olaf vraagt waarom we openLR niet gaan gebruiken en VILD 

terugschalen naar haar oorspronkelijke bedoeling. Dat moet integraal besproken worden. De VILD 

expert groep weet minder van openLR. Samenvoegen wordt niet mogelijk geacht, er kan een 

nieuwe werkgroep opgericht worden onder MOGIN met de naam locatierefentie. Werkgroep 

Locatiereferentie wordt een tactische groep dat naast VILD en OpenLR bestaat. Het heeft als doel 

samenhang te bezien en eventueel te herzien. Daar moet expertise van VILD en OpenLR in worden 

vertegenwoordigd maar ook vertegenwoordiging van VILD expert groep. Beperkt zich niet alleen 

tot VILD en OpenLR. TMC heeft ook een link met locatiereferentie. De werkgroep houdt ook de 

TISA voortgang in de gaten. Michel Hoogweg moet deelnemen namens de VILD expertgroep. Wie 

wordt de voorzitter voor deze werkgroep Locatiereferentie? De leden van Dagelijks Bestuur MOGIN 

denken hier over na. (actie) Dit wordt op de volgende bijeenkomst besproken.  

De genoemde acties bij de doelstellingen in het Jaarplan MOGIN worden gekoppeld aan concrete 

personen. Zo proberen we te waarborgen dat een ieder zorg draagt voor zijn of haar onderwerpen. 

De personen zijn bij de actiepunten genoteerd en bijgevoegd. (Acties toegekend aan MOGIN 

Jaarplan 2017)   

De begroting wordt besproken. Jilt betwijfelt of er niet teveel bijeenkomsten zijn begroot. Olaf 

noemt dat de ambitie van MOGIN zoals genoemd in het Jaarplan 2017, ervoor zorgt dat we vaker 

bij elkaar komen. Het aantal bijeenkomsten dat in de begroting is opgenomen wordt nodig geacht 

in 2017.  

Vemodis ontvangt een factuur voor haar toegezegde bijdrage voor MOGIN 2016. Deze factuur 
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wordt door NDW verstuurd. (actie) MOGIN 2016 is op dit moment volledig gefinancierd door 

NDW.  

Met inachtneming van de genoemde opmerkingen wordt het Jaarplan MOGIN 2017 goedgekeurd 

door het Dagelijks Bestuur. Het Jaarplan kan worden gedeeld met de Regiegroep SMITS. (actie)  

Website Mogin.connekt.nl 

De website is technisch af. De leden van het Dagelijks Bestuur nemen nogmaals de teksten 

door. (actie) Olaf geeft aan wanneer Tom de live-gang kan doorzetten richting de 

websitebouwer.  De openLR standaard op de website wordt gewijzigd door de nieuwe 

werkgroep Locatiereferentie.  

 

4. Invulling sessie met alle Nederlandse standaardisatieplatforms 

De wens om samen te werken met de Nederlandse standaardisatieplatforms kan worden 

vormgegeven door een sessie te organiseren. Het hoofddoel is het aanleggen van relaties en 

het uitwisselen van informatie. Olaf gaat samen met Tom contact zoeken met de platforms 

DVM-Exchange en de Ronde Tafel Architectuur en Interoperabiliteit. (actie) 

 

5. Signaleringslijst MOGIN doornemen (bijlage) 

De signaleringslijst wordt doorgenomen. Deze lijst moet online worden gezet op de website 

(issuetracker). (actie) De issues bevatten nu ook oplossingsgerichte adviezen. Dit mag eruit 

gehaald worden. (actie)  

 

6. Notulen van de vorige vergadering 2016-12-15 (bijlage) 

De notulen wordt doorgenomen. Hier worden enkele kleine aanpassingen genoemd. Tom zal 

deze doorvoeren en met die toezegging wordt de notulen goedgekeurd. (actie) 

 

7. W.v.t.t.k. 

David stelt Tim Volk voor. Tim gaat David vervangen als bestuurslid van MOGIN. Tim is 

inhoudelijk nog meer betrokken dan David al was. David blijft wel in de Regiegroep 

deelnemen. We kunnen het vertrek van David uit MOGIN niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er 

wordt een afscheidsmomentje georganiseerd. (actie)  

 

Jilt heeft een memo ingediend deze vergadering. de memo geeft een overzicht van de plannen 

voor DATEX II in 2017. We komen dit jaar niet onder een kleine update uit. voor de zomer 

wordt er een werkgroep georganiseerd en de issues geïnventariseerd, om dit na de zomer te 

implementeren. Waarschijnlijk is er geen transitiefase nodig. Deze memo is ter kennisgeving 

aangenomen.  

 

Tom meldt dat het platform DVM-Exchange geïnteresseerd is in de nieuwe website van 

MOGIN. Zij vragen of de template gebruikt mag worden voor de dvm-exchange website. Het 

bestuur is hiermee akkoord.  

 

8. Rondvraag en afsluiting 

Olaf bedankt de aanwezigen voor hun input en sluit de vergadering om 16:04 uur.  
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DATUM 
ACTIEPUNTEN ACTIEHOUDER 

STATUS 

09-03-2016 Procesvoorstel voor gebruik meerdere profielen 
binnen NL profiel DATEX II *update: Martin NDW 
pakt dit op (28/10) 

Jilt/Tommy Loopt 

24-08-2016 RDW bevragen naar status parkeerdata in DATEXII Olaf/Jilt Loopt 

28-10-2016 Michel Hoogweg vragen om de werkgroep VILD te 
vertegenwoordigen in MOGIN 

Bard/Olaf Loopt 

28-10-2016 Vraag om deelname van de organisatie ‘Brimos’ Bard Loopt 

15-12-2016 Begin januari 2017 is de website live. Jilt/Tom Loopt 

02-02-2017 Het onderwerp fietsdata wordt ter oriëntatie 

toegevoegd aan de standaarden in het Jaarplan  

Tom Nieuw 

02-02-2017 De leden van Dagelijks Bestuur MOGIN denken na 

over een voorzitter voor de werkgroep 

Locatiereferentie 

Allen Nieuw 

02-02-2017 Vemodis ontvangt een factuur voor haar toegezegde 

bijdrage voor MOGIN 2016 

Jilt Nieuw 

02-02-2017 Het MOGIN Jaarplan 2017 kan worden gedeeld met 

de Regiegroep SMITS 

Tom Nieuw 

02-02-2017 Teksten van website controleren Allen Loopt 

02-02-2017 Contact zoeken met de platforms DVM-Exchange 

en de Ronde Tafel Architectuur en 

Interoperabiliteit 

Tom/Olaf Nieuw 

02-02-2017 De aanpassingen op de notulen doorvoeren. Tom Afgerond 

02-02-2017 De signaleringslijst moet online worden gezet op 

de website (issuetracker)  

Tom/Martin Nieuw 

02-02-2017 De oplossingsgerichte adviezen mogen uit de 

signaleringslijst gehaald worden 

Tom Nieuw 

02-02-2017 Er wordt een afscheidsmomentje georganiseerd 

voor David.  

Allen Nieuw 


