Definitief verslag
CVN vergadering
08/11/2017

Aanwezig: Erik Jongenotter (voorzitter), Sjoert Bakker, Maria Salomons, Nico van Beugen, Ton
van Grinsven, Peter-Jan Kleevens, Ane Wiersma, Robert Kooijman, Peter Smit, Erik
van Holten, Willem Mak(notulist), Dimitri Poncin, Koos van Rossen en Luc Prinsen
(vanaf 11.00 uur).
Afwezig:

Eric Greweldinger, Marcel Fick, Leon van den Biggelaar.

1. Opening en vaststelling agenda
Erik opent de vergadering.
Vanwege de gezamenlijke vergadering met de IVER zijn de behandelde punten beperkt
gebleven (en dus ook het verslag).

2. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken
Geen
Verzonden stukken
Geen.

3. Verslag van de vergadering 10 oktober 2017 en actielijst
Tekstueel:
De nodige wijzigingen worden doorgevoerd.
Openbaarheid:
Verslag kan na de wijzigingen worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van:
Pag. 1.
Hoe openbaar is het verslag. Opmerking van Tom op pagina 6 over de waarschuwingslichten
niet in het openbare verslag publiceren.
Pag. 3.
Naar aanleiding van de Use Case Openbaar Vervoer (prioriteren) ontstaat er een discussie of
voertuigen waaraan prioriteit kan worden gegeven, gefilterd mogen worden door cluster 2
partijen. Filteren is goed maar het mag niet inhouden dat je daardoor voertuigen gaat missen
in de C-ITS applicatie. Het argument over te veel dataverkeer vanuit cluster 2 is niet juist; dit is
immers al in de uitvraag vastgelegd. Standpunt van de CVN is dat geen wezenlijke informatie
mag achterblijven.
Pag. 5.
Mogelijke onderwerp voor excursie: gemeente Antwerpen. Willem zoekt uit.
Pag. 6.
Mogelijkheid bezien of er behoefte is om de uitvoeringsvorm van waarschuwingslichten te
standaardiseren. Allen nadenken over de vraag of we dit op de actie lijst willen zetten.
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Actielijst:
De actielijst is doorgenomen. N.a.v. de actiepunten:
- Gereed: Stukken omtrent bedrijfstijden naar Robert.
- Gereed: Vragenlijst C-ITS – Governance rondsturen
- Gereed: Nadenken over onderwerp en bestemming CVN-excursie
- Gereed: Werkgroep CVN-C weer op de agenda plaatsen
- Gereed: Wensen TLC-FI aanpassingen (detectiebewaking) op de agenda plaatsen
- Gereed: Navragen bij Ronnie Poorterman (werkgroep openbaar vervoer Talking
Traffic) wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van inmeldingstechnieken

4. Wensen TLC-FI aanpassingen (detectiebewaking)
Niet behandeld.

5. Vragen en oplossingen uit de praktijk
Naam
Niet behandeld.

6. Normen
Niet behandeld.

7. Werkgroepen
Stichting IVERA
RHDHV en Technolution treden toe in de Stichting Ivera. Hiervoor moeten de statuten worden
aangepast. Vragen en aandachtspunten vanuit de CVN zijn onder andere:
- Wie is nu aansprakelijk binnen de Stichting? Volgens de Dimitri zijn de bestuurders
aansprakelijk volgens Nederlands recht.
- Hoe zijn de financieën geregeld en zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap?
o Omdat het speelveld groter gaat worden is het belangrijk dat hier meer
duidelijkheid over komt.
- Hoe is het toezicht geregeld?
- Wat zijn de activiteiten die de stichting gaat ondernemen, missie - visie?
- Dimitri zegt toe de memo te delen waarin een en ander is beschreven. Actie: Dimitri
Regeling verkeerslichten
Niet behandeld.
CVN-C
Niet behandeld.

8. Lijst met te behandelen onderwerpen
Niet behandeld.

9. Rondvraag
Niet behandeld.
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10. Sluiting
Erik sluit de vergadering omstreeks 12 uur.
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