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1.

Opening en vaststellen agenda
De vergadering heeft geen aan- of opmerkingen op de voorgestelde agenda.

2.

Wijzigingsvoorstellen Metingen versie 13.4.
Wijzigingsvoorstellen SIKB0101 inclusief Metingen versie 13.4.0

1542: Is uitbesteding van analyses door een laboratorium ondervangen? Ja, bij een analyse
kunnen meerdere meetinstanties opgevoerd worden. Geen bezwaar.

1538: Geen bezwaar

1541: Er zijn geen bezwaren m.b.t. de concreet geformuleerde wijzigingen. Het voorstel
bevat nog vier vragen. Edwin stemt deze met Robin af. Eventuele tekstuele wijzigingen
voortkomend uit de vragen zonder impact op de uitwisseling kunnen via dit voorstel in 13.4.0
meegenomen worden. Voor eventueel andere wijzigingen dient Edwin een nieuwe voorstel
voor 13.5 en/of 14.0 in.

1558: Geen bezwaar

1550: Geen bezwaar

1555: TW 02-11-2017: Zowel in het lab als in het veld zijn mengmonsters mogelijk. Het zijn
wel twee verschillende zaken. Het voorstel gaat over mengmonsters in het lab. De
vergadering stelt voor om het voorstel op te splitsen: Het eerste deel omvat dan een
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aanpassing van de omschrijving van de domeinwaarde met ID =10 (Z). Het tweede deel gaat
over de documentatie, zodat een analyse ‘grond’ en een analyse ‘grondwater’ op dezelfde
wijze worden uitgewisseld (Y). Robin vult het nieuwe Y-voorstel aan, waarna die ter
goedkeuring aan de TW-leden toegestuurd wordt. Bij de verwerking van het voorstel dienen
ook voorbeeldbestanden aan Mantis toegevoegd te worden.
Een veldmonster kan samengesteld zijn uit materiaal van meerdere locaties/punten. Of een
veldmonster een mengmonster is, is vaak af te leiden uit de methode van veldmonstername.
In alle andere gevallen dien je dat expliciet aan te geven. Indien gewenst kan hiervoor een
wijzigingsvoorstel ingediend worden.
























W-1710-0004: Is een verandering in het model en daarmee in principe een X-wijziging.
Vanwege de nog lopende implementatietrajecten, schaalt de vergadering deze op Y in.
W-1708-0001: Is al besproken (zie voorstel 1542)
W-1706-0021: Impact is middel (Y)
W-1706-0014: Geen bezwaar (Y)
W-1705-0111: Is al doorgevoerd. Kan van de lijst af
W-1704-0032: Geen bezwaar (Y)
W-1704-0028: In voorstel duidelijk maken welke van de dubbele codes vervalt en welke blijft
bestaan (Y)
W-1703-0026: Ter kennisname. Tijdens vorige TW hierover al besloten (Y)
W-1703-0021: In vorige TW besproken (wordt niet doorgevoerd). Kan van de lijst af.
W-1702-0026: Voorstel is om te gaan verwijzen naar een externe tabel. Voorstel wordt
geparkeerd omdat toegang tot de externe tabel (TWN) nog niet geregeld is.
W-1702-0019: Ter kennisname. Tijdens vorige TW hierover al besloten (Y)
W-1602-0023: Is reeds eerder tijdens TW besproken en geparkeerd voor versie 14.0.0 (X)
W-1510-0021: Geen bezwaar (Y)
W-1509-0005. Tabel KRW kwaliteitselementen is geen onderdeel van Metingen. Het
toevoegen van domeinwaarden aan de tabel Parameters is een Z-wijziging op Metingen. Wel
dient de verwijzing in documentatie aangepast te worden. Deze aanpassing aan de
documentatie toevoegen aan voorstel 1541 (Y).
W-1509-0004: Geen bezwaar (Z)
W-1509-0003: Betreft geen wijziging op Metingen
W-1509-0002: Betreft geen wijziging op Metingen
W-1506-0031: Geen bezwaar (Y)
W-1506-0029: Geen bezwaar (Y)
W-1708-0005: Geen bezwaar (Y)
W-1706-0028: Betreft geen wijziging behorend bij het uitwisselformaat Metingen, maar in
CSV-toepassing. Er komt t.z.t. nog een wijziging voor het uitwisselformaat Metingen m.b.t.
(mogelijk) onlogische en daarmee overbodige attributen (ID’s conform NEN 3610).
W-1608-0009: Betreft geen wijziging behorend bij het uitwisselformaat Metingen, maar in
CSV-toepassing.

Voorstellen worden o.b.v. input vergadering aangepast en de lijst wordt bijgewerkt
T.b.v. overleg CCvD wordt één totaal lijst (Metingen en SIKB0101) opgesteld
Kleine (z) wijzigingen doorgevoerd na update 2017-06
 Tabblad ‘klein doorgevoerd’: Geen bezwaar
 Tabblad ‘afgewezen’: Indiener is op de hoogte van afwijzing en heeft geen bezwaar
gemaakt.
 Tabblad ‘eerder afgewezen’: Is tijdens vorige TW al besproken, tabblad mag verwijderd
worden
Verslag expertgroep chemie 20171005 - concept
Geen aan- of opmerkingen
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3.

Discussie
Wijzigingsvoorstel W-1710-0004is reeds onder agendapunt 2 besproken

4.

Stand van zaken Domeintabellenservice
De nieuwe DomeintabellenService (DS) maakt gebruik van Linked Data Feature (LDS). LDS
wordt ook gebruikt voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanwege drukte wordt begin
2018 hiermee verder gegaan. Medio 2018 moet de vernieuwde DS beschikbaar zijn voor alle
domeintabellen van Metingen én SIKB0101.
Mogelijk krijgt de webservice een nieuwe url.

5.

Meetreeksen
In verband met de tijd wordt de presentatie door Flip Derksen doorgeschoven naar de volgende
vergadering.

6.

Verslag vorige vergadering
PRJ219 Verslag TW Metingen 20170518 – concept
De vergadering heeft geen aan- of opmerkingen op het verslag Hiermee is het verslag van de
vorige vergadering definitief
PRJ219 Actielijst TW Metingen
De actielijst wordt langsgelopen, zie bijlage

7.

Vergaderdata 2018
Wijzigingsverzoeken
uiterlijk ingediend
n.v.t.
vr. 27/4
n.v.t.
vr. 21/9

8.

TW

CCvD Datastandaarden

do. 15/2
do. 24/5

vr.
vr.
vr.
vr.

do. 1/11

9/3
29/6
28/9
23/11

Rondvraag en sluiting
Ciska verzoekt om toevoeging aan de verzendlijsten Metingen en Aquo.

