
Notulen 

Betreft 

Beheercommissie NLCS 

 
Aan  Van 

Beheercommissie NLCS  BIM Loket 

 
Datum  Tijd 

17 februari 2021  9.30-11.30 

 
Locatie  Kenmerk 

Teams meeting  20210217- 

 
Deelnemers 

Leo Nieuwenhuizen, Corné Helmons, Wouter Pronk, Vincent Wijnands, Niels Nederpel, Nico van Caspel, Aydemir 

Çetin, Anne Graas, Laurens van Os, Yvonne van Zanten (verslag). 

Afmelding: Leo van der Geest, Richard de Nier, Dik Spekkink, Kitty Veenema 

 

 

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda  

Akkoord met de agenda. 
Geen mededelingen 
Website extra agendapunt onder 5a 
 

2 Verslag vorige vergadering 25-01-2021, ter vaststelling  

Notulen tekstueel geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. 
Vergaderingen 14 april en 9 juni tijdstip aanpassen naar 15.00. Actie 38; Yvonne. 
 

Aktie nr. Omschrijving Aktiehouder(s) Opmerking Status 

20191127-2 Nieuwe versie NLCS 5.0 Corné/Wouter Deadline september 2021  
tussentijds 
rapporteren, druk erop 
houden Wouter,Corné 
Niels om de 2 weken 
overleg. Voor zomer 
ter visie voor ptlu-lijst 

 

20191127-14 Doorontwikkeling KLIC meldingen, 
uitwisseling Kleuren 

(Functionaliteit) 

Corné Maken onderdeel uit 
van NLCS netbeheer 
financiering nog niet 
rond indien mogelijk 
meenemen in release 

 

20200326-24 Kennisoverdracht database Leo/Niels Amsterdam niet. 
Rotterdam kijkt na bij 
collega’s. Wouter 
wellicht; hij bekijkt 
inspanning; eind 2021 
kijken wat past in 
begroting. Toch 
proberen nog tweede 
backup te vinden 
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20200326-25 Tooling RWS Wouter Mag gebruikt worden 
blijft eigendom RWS. 
Wouter stuurt mail door 

Afgerond 

20200626-28 Niels vraagt   of  iemand    uit  de 
gemeente Rotterdam  kan  aanhaken  
in  de expertcommissie 

Niels Niels vooralsnog in 
expertcommissie 

 

20200626-30 Continuïteit databasekennis 
Wouter  

Leo/Wouter Bespreken in expertcie Zie ook actie 24 
deze schrappen 

20210125-31 collega’s van Rotterdam 
benaderen voor 
kennisoverdracht Wouter 
m.b.t. database 

Niels Zie ook actie 24  

20210125-32 Planning op website Niels  Afgerond 

20210125-33 Agenderen planning bij 
expertcie 

Wouter  Afgerond 

20210125-34 Communicatietraject nieuwe 
release bespreken met Marco 

Niels  Nieuwsbrief en 
op website 
afgerond 

20210125-35 Nieuwe versie financiële 
situatie toesturen aan 
beheercommissie 

Niels  Afgerond 

20210125-36 Laatste punten productwebsite 
wijzigen en bespreken met 
Foka 

Niels  Afgerond 

20210125-37 Vergaderdata controleren bij 
commissieleden 

Yvonne  27/1 afgerond 

 

3 Nieuwe opzet vrijwillige beheerbijdrage  

Anne met Gerald besproken. Zijn aan het nadenken over bijdragen over de standaarden heen.  
Contracten voor VISI lopen af en worden herbesproken. 
Er is onduidelijkheid over hoe VISI geld wordt ingezet gaat deel naar VISI en op verzoek 
beheercommissie VISI/COINS is deel naar COINS gegaan. 
Gerald maakt overzicht wie waaraan bijdraagt. N.a.v. daarvan plan (voor de zomer) maken voor 
alle standaarden en dat voorleggen aan de beheerorganisaties voor akkoord. 
Innen NLCS bijdrage 2021 wordt maart/april gestart. Laatste overzicht bijdragen was 49.000. In 
maart tijdens leveranciersoverleg bespreken aanleveren gegevens voor dit jaar (wellicht nieuwe 
gebruikers). Nog niet alle leveranciers (Cad company en Net4s) hebben lijst aangeleverd. 
Leveranciers geven gebruikers en aantal werkplekken door. Ze sturen brief aan de gebruikers 
zodat die weten waarom BIM Loket bijdrage vraagt. 
Leveranciersovereenkomst moet nog worden aangescherpt in kader AVG (is ook bekeken door 
jurist) en ondertekent. Actie 39; Anne/Gerald.  
 

4 Terugkoppeling Expertcommissie  

Planning met datum ten behoeve van de release 5.0 was belangrijkste item tijdens overleg. 
Regelmatig overleg over planning, database, arceringen, lijntypes en symbolen. 
Via CROW via de thematafel INFRA (groep VRI gebruikers) wordt opdracht gegeven aan 
ingenieursbureau om voor NLCS VRI onderdeel te vullen. 
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Zijn voorbeelden van bibliotheken opgehaald en op basis daarvan wordt set ontwikkeld. Eind 
februari knoop doorgehakt en ziet ernaar uit dat er geld voor is. Willen ze binnen paar weken 
doen kan dan meegenomen worden in versie 5.0. 
Releasenotes erg belangrijk. Wijzigingen en verschuivingen goed documenteren en 
onderbouwen. 
Overleg met People Group over tooling omzetten arceringen en lijntypes van autocad naar 
microstation. Gesprekken geweest over automatisch uitwisselen release candidates (later 
wellicht ook bibliotheken stedelijk spoor) van autocad naar microstation (en vice versa maar dat 
mag tijdspad release datum niet vertragen). Gebeurt nu handmatig en dat kost veel tijd en geeft 
inconsistentie.  
Intellectueel eigendom ligt bij BIM Loket. Mogen het ontwikkelen voor ons en namens ons (hoe 
positioneren zie ook ILS configurator). 
Ze komen met aanbieding maximale kosten 5.000 (is wel krap), levering mei 2021, waarschijnlijk 
komen er onderhoudskosten per jaar bij. Actie 40; Corné bespreken tijdens leveranciersoverleg. 
Objectendatabase maakt Wouter en kunnen we leveren als xls dat is open. 
Bibliotheken met symboliek en lijnstijlen en arceringen zijn draken van dingen om uit te wisselen 
tussen microstation en autocad. Is ook in database gecontroleerd of lijnstijlen bestaan en zijn 
toegepast. 
Werkgroep Constructief trekt Peter de Vries maar daar is nog niets gestart. Sfeer in 
expertcommissie is positief. 
 

5 Stand van zaken werkpakketten uit jaarplan  

Stedelijk spoor: Aydemir geeft toelichting. Zitten goed op koers. Werkpakket A teruggekoppeld 
met Corné. Is goed overgekomen bij de 4 stedelijk vervoerders. Werkpakket B wordt naar 
gekeken onder andere contact zoeken met ProRail over OTL spoor en daar stedelijk vervoerders 
kennis mee laten maken. Medio mei terugkoppeling. Actie 41; Aydemir en Corné. 
Wij doen summiere aanvullingen en hopen dat advies wordt overgenomen is mooi signaal en 
mooie kapstok richting markt. 
Nieuwe opdrachten van gemeente Amsterdam nemen NLCS als standaard op. GVB en HTM 
doen al wat met laagafstemming. Utrecht zit er wat anders in. 
Vrijdag gesprek met Gerald over opdrachtverstrekking. 
 
Netbeheer: Is versnellingsproject ingediend bij digiteam. Wordt 18/2 (toegelicht door Aydemir en 
Robbert) besproken en krijgen dan hopelijk financieringstoezegging. Geen groen licht dan gaan 
we door op basis van PvA. 
 
Uitwisseling GWSW. Corné licht toe. Meerdere sporen vanuit Rioned projectteam bij elkaar 
geroepen voor invulling. Thema’s gelijk in NLCS meegegeven (naar verwachting voor de zomer). 
Hoofgroep rioleringen is basis voor conversie. Net4S wil daarin investeren. Andere leveranciers 
twijfelen nog. Hopelijk na nieuwe release tools beschikbaar. Actie 42; Niels Agenderen 
Leveranciersoverleg. 
Zijn in gesprek (met CROW en Rioned) om RAW systematiek te verbinden met NLCS (aan de 
hand van userstory), eind maart afronden. 
CROW en softwareleveranciers staan te trappelen nu CAD leveranciers nog. 
NLCS Objecten reduceren tot hoofdobjecten en daarna verrijken op basis van 
“gegevensmodules” (zit nu te veel informatie in). Informatie wordt elders beheert daar gebruik 
van maken. Missing link was uitwisselafspraak. 
Agenderen op 14 april. Actie 43; Corné. 
Ministerie I en W bezig met nationaal wegenbestand en willen weten wat NLCS tekeningen als 
input in de aanbesteding kan betekenen.  
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Verkeersborden is heikel punt zit nu niet in de NLCS. De vraag ligt er of CAD Accent hun 
bibliotheek verkeersborden beschikbaar wil stellen voor NLCS. Zodat deze gebruikt kunnen 
worden in de verkeersbesluitapplicaties van Ministerie I en W. dit zou dan reclamemoment voor 
CAD accent kunnen zijn. Corné zoekt contact met CAD accent na aanlevering specificaties 
verkeersbesluitapplicatie. 
Cyclomedia heeft verkeersborden compleet in beeld kunnen aanleveren in bepaalde format met 
unieke eigen codering en locatie. Ministerie wil niet afhankelijk zijn van commerciële partij. 
 
OTL-ontwikkeling. In Amsterdam worden grote stappen gezet kunnen we niet iets meer met 
koppeling OTL doen. 
Amsterdam maakt use-case hoe beheerinformatie verhardingen middels automatisch proces 
naar BGT overbrengen en hoe beheerinformatie die niet in de BGT past (OTL/IMBOR) kan landen 
in NLCS. 
Kennis vanuit Amsterdam meenemen en integraal doen. Vincent terugkoppeling geven. In april 
agenderen. Actie 44; Niels. 
 
2d en 3d cad GIS expertcie in kader internationaal eens naar kijken en wat we ermee moeten in 
de loop van 2021. Actie 45; Wouter 
NLCS is opgenomen in body of knowledge Building Smart. Basis 1e 5 hoofdstukken en hoofdstuk 
6 gaat specifiek over welke standaarden zijn in welk land van toepassing. Basis en specifieke 
kennis vereist voor behalen certificaat. 
 
RAW-bestekken. Zie hiervoor. 
 
Inmetingen op basis van NLCS. Aydemir gaat start maken met landbouwkundige bedrijven hoe 
ze data kunnen inwinnen en relatie met NLCS. Actie 46; Aydemir april terugkoppeling. 
Vooral over stedelijk spoor wat foutjes op de website. Gaat over metro en tram. Foto van 
Rotterdam niet gebruiken maar wat neutralere foto. Aydemir geeft (redactionele) punten door. 
Actie allen website nog eens kritisch bekijken. Actie 47; Niels.  
 

6 Leveranciersovereenkomsten  

Zie ook agendapunt 3. Actie 48; Niels overeenkomst rondsturen.  
 

7 Rondvraag en sluiting  

- Leo wordt geïnterviewd door Forum Standaardisatie. Corné al gehad. Wouter, Aydemir 
binnenkort. 
Corné koppelt terug feed back positief. Stukken voor het predicaat excelent beheer 
meenemen tijdens release 5.0 en in beheerschema. Belangrijkste is klachtenprocedure 
en ter visie legging opnemen (en uitvoeren). 
Met nieuwe release moet nu expertinterviews worden gehouden enz. Bij excelent 
beheer hoeft dat allemaal niet wat veel proceduretijd scheelt en aantoont dat we al veel 
hebben bereikt. 

- Wouter neemt 1 oktober afscheid van RWS. Hij is op zoek naar opvolger namens RWS.  

- Chat werkt zo te merken niet bij deelname vanuit bedrijfsaccount (gebruik BIM Loket 

account). 

Verder geen vragen. Leo sluit af. 
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Aktie nr. Omschrijving Aktiehouder(s) Opmerking Status 

20191127-2 Nieuwe versie NLCS 5.0 Corné/Wouter Deadline september 
2021 tussentijds 
rapporteren, druk erop 
houden Wouter,Corné 
Niels iedere 2 weken 
overleg. Voor zomer ter 
visie voor ptlu-lijst 

 

20191127-14 Doorontwikkeling KLIC meldingen, 
uitwisseling Kleuren 

(Functionaliteit) 

Corné Maken onderdeel uit 
van NLCS netbeheer 
financiering nog niet 
rond indien mogelijk 
meenemen in release 

 

20200326-24 Kennisoverdracht database Leo/Niels Amsterdam niet. 
Rotterdam kijkt na bij 
collega’s. Wouter 
wellicht; hij bekijkt 
inspanning; eind 2021 
kijken wat past in 
begroting. Toch 
proberen nog tweede 
backup te vinden 

 

20200626-28 Niels vraagt   of  iemand    uit  de 
gemeente Rotterdam  kan  aanhaken  
in  de expertcommissie 

Niels Niels vooralsnog in 
expertcommissie 

 

20210217-38 Tijdstippen vergaderingen 14 
april en 9 juni aanpassen 

Yvonne  Afgerond 

20210217-39 Leveranciersovereenkomsten 
aanscherpen en laten 
ondertekenen 

Anne/Gerald Voor 10 maart  

20210217-40 Tooling omzetten arceringen 
enz microstation naar Cad 

Corné   

20210217-41 Terugkoppeling gesprek 
ProRail om OTL Spoor 
beschikbaar te stellen voor 
stedelijk spoor 

Aydemir/Corné   

20210217-42 Tooling uitwisseling GWSW 
agenderen in 
leveranciersoverleg 

Niels   

20210217-43 Koppeling RAW bestekken met 
NLCS terugkoppelen en 
agenderen in april 

Corné/Niels   

20210217-44 Usecase Amsterdam 
beheerinformatie BGT en/of 
NLCS en agenderen in april 

Vincent/Niels   

20210217-45 2D en 3D CAD GIS 
ontwikkelingen 

Wouter   

20210217-46 Terugkoppeling inmetingen 
met NLCS landmeetkundige 
bedrijven 

Aydemir   

20210217-47 Website nogmaals kritisch 
bekijken en punten naar Niels 
sturen  

Allen/Niels   
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20210217-48 Leveranciersovereenkomst 
rondsturen 

Niels  Afgerond 

 


