
Notulen 

Betreft 

Beheercommissie NLCS 

 
Aan  Van 

Beheercommissie NLCS  BIM Loket 

 
Datum  Tijd 

25 januari 2021  14.00-15.00 

 
Locatie  Kenmerk 

Teams meeting  20210125-304 

 
Deelnemers 

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

van Zanten (verslag). 

Afmelding  
Aydemir Çetin, Anne Graas, Kitty Veenema, Dik Spekkink, Laurens van Os, Leo van der Geest, Bob Bos, Richard 

de Nier 

 

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda  

Akkoord met de agenda. 
 

2 Verslag vorige vergadering 18-11-2020, ter vaststelling  

Notulen tekstueel geen opmerkingen. Verslag goed gekeurd. 
Acties n.a.v. verslag. 
Actie 2: loopt 
Actie 4: Bob gaat wat anders doen binnen Movares. afvoeren 
Actie 14: Jaarplan gebeurt. Rest Corné mee bezig 
Actie 20: afvoeren 
Actie 21: afspraak is gemaakt met peoplegroup 
Actie 23: website teksten doorlopen staat op agenda. afvoeren 
Actie 24: Amsterdam kan geen achtervang zijn. Movares ? 
Actie 25: Wouter heeft navraag gedaan over tooling. Mag gebruikt worden maar blijft eigendom 
RWS. Wouter zal mail hierover doorsturen. 
Actie 26: Spreadsheet BGT / NLCS op website dus zodra die live gaat (verwijst nu nog naar 
objecten die er nog niet op staan). 
Actie 28: Nog niemand uit Rotterdam voor de expertcommissie Niels blijft dat voorlopig doen 
zoektocht gaat door. 
Actie 30: Zit in expertcommissie geen inhoudelijke database mensen. Wouter is one of a kind 
(zijn wel bedrijven dan moet je betalen). Wouter per 1 oktober met pensioen. Overdracht 
bespreken. Actie: Leo en Wouter.  
Men geeft aan dat het prima is als Wouter het blijft doen maar moeten wel back up hebben. 
Wouter is wel uitgebreid aan het documenteren. Niels doet nog navraag aan twee collega’s 
Rotterdam  Actie 31 Niels 
 

3 Totstandkoming nieuwe release  
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Toelichting door Corné. In teams planning gemaakt. Rugnummers gegeven en belronde 
gehouden voor capaciteit en termijnen en dat resulteerde in deze planning. 
Redelijk op koers om in september live te gaan. Eind feb basis klaar. Eind april herindeling 
hoofdgroepen. Daarna testen met leveranciers dan in september klaar om live te gaan. 
Is geen kans voor versnelling want moet echt verstand hebben van de standaard. Kritieke pad is 
herindeling bibliotheken want daarna kan je pas updates verwerken. Is realistisch planning Niels, 
Wouter en Corné actiehouders. 3 februari weer expertcommissie dan alles weer op het netvlies 
(17 februari weer beheercommissie). 
Vincent voortaan bij iedere nieuwe release zo aanpakken. Geeft houvast dat is voordeel van 
Teams. Je kan update maken vanuit teams en dan werkt het alles bij. 
Is mooi om planning ook op de website te zetten (actie 32 Niels) en ook agenderen bij 
expertcommissie (actie 33 Wouter). 
 

4 Memo over communicatie release  

Communicatie over de nieuwe release delen met mail aan expertcommissie, deelnemers 
gebruikersbijeenkomst, partijen die bijdragen. Dit doorgeven aan Marco voor de communicatie 
over de nieuwe release. actie 34 Niels. 
 

5 Financiële situatie NLCS 2020  

Leo heeft schema gemaakt. Kitty gesproken die 3.500 extra mag niet meegenomen worden naar 
2021 die 10.000 wel naar 2021 en dat is ook opgenomen in het jaarplan. 
Jaarplan 2021 is goedgekeurd door programmacommissie moet nog door bestuur worden 
goedgekeurd op 11 februari. 
Is op kleine puntjes gewijzigd. Niels nieuwe versie toesturen aan commissie. Actie  35 Niels. 
 

6 Nieuwe Website  

Niels deelt concept versie via het scherm. Teksten zijn aangepast. Voor de Software partijen zal 
ook wand met logo’s worden gemaakt. Stuk met werkpakketten jaarplan wijzigt misschien nog 
iets.  
Opmerkingen: 

- Database kan je als gast in een keer naar binnen en gebruiken; als beheerder moet je 
inloggen. 

- Software en supporters omwisselen 
- Onder beheer komen notulen, samenstelling commissie met logo’s, overzicht 

vergaderingen en vergaderstukken, jaarplanning. 
- Onder bibliotheek staat database, documentatie standaard en formele beschrijving dat 

is geen logische plek, misschien aparte kop voor maken 
 

Wat gaan gebruikers met de database doen? Is daar behoefte voor. Daar kan je decompositie 
zien en wordt door ons gebruikt voor beheer om te exporteren naar sql enz.  
Als je echt onder de motorkap wil kijken en lijnstijlen enz dan is de database wel handig. In 
nieuwe versie van de database ook lijnstijl en arcering opgenomen dat zoekt makkelijk. Is 
bijkomend voordeel dat het kan. Is niet heel veel extra werk om het beschikbaar te stellen. 
Teksten die je opneemt in kolom komen terug in google zoekresultaten dus daar goed naar 
kijken. Dan documenten noemen NLCS release.  
Nog laatste puntjes doornemen met Foka en dan gaat hij live. Actie 36 Niels / Foka. 

7 Rondvraag en sluiting  

 



Notulen 

3 

Wouter heeft mail gekregen van Forum over interview om stand van zaken door te spreken. 
Wouter is gevraagd als afgevaardigde vanuit RWS, Niels vanuit Rotterdam. Zijn niet uitgenodigd 
met BIM Loket pet maar het zijn individuele interviews. 
 
Mail met data beheercommissie vergaderingen om te controleren of het in de agenda’s staan. 
(actie 37 Yvonne). 

De vergadering wordt gesloten. 

 

Volgende vergadering is 17 februari 2021. 

 
Aktie nr. Omschrijving Aktiehouder(s) Opmerking Status 

20191127-2 Nieuwe versie NLCS 5.0 Corné/Wouter Deadline 18 
november 2020 (TMC 
Summerschool) 

 

20191127-14 Doorontwikkeling KLIC meldingen, 
uitwisseling Kleuren 
(Functionaliteit) 

Corné   

20200326-24 Kijken of CROW, of Movares (met 
Aydemir) backup kunnen zijn 

Corné   

20200326-25 Tooling RWS Wouter Mag gebruikt worden 
blijft eigendom RWS. 
Wouter stuurt mail door 

 

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  

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

Niels   

20210125-32 Planning op website Niels   

20210125-33 Agenderen planning bij 
expertcie 

Wouter   

20210125-34 Communicatietraject nieuwe 
release bespreken met Marco 

Niels   

20210125-35 Nieuwe versie financiële 
situatie toesturen aan 
beheercommissie 

Niels   

20210125-36 Laatste punten productwebsite 
wijzigen en bespreken met 
Foka 

Niels   

20210125-37 Vergaderdata controleren bij 
commissieleden 

Yvonne  27/1 

 


