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Aanleiding 
In de BGT wordt elk object toegekend aan één bronhouder. Dit gebeurt op basis van de 
omschrijving van het bronhouderschap in de Wet BGT en aanvullende regelgeving en 
afspraken. 
 
Volgens IMBGT moeten topografische objecten worden gevormd die zijn afgebakend o.b.v. 
de topografische kenmerken van een object. Er is geen aggregatieverplichting, hetgeen 
betekent dat aan elkaar grenzende IMGEO-objecten met gelijke kenmerken op BGT-niveau 
mogen worden aangeleverd. Deze regel is ingevoerd om de BGT beter te laten aansluiten bij 
het beheerproces van de bronhouder. 
 
Het komt in de praktijk veel voor dat er door verschillende bronhouders meerdere vormen van 
beheer op één BGT-object worden uitgeoefend. Het idee is dat het toegestaan moet zijn om 
objecten van een andere bronhouder nader op te knippen om zo de bruikbaarheid van de 
BGT te vergroten. Er is nog geen eenduidig beeld hoe hier mee om te gaan. Er is behoefte 
aan een uniforme afspraak. Deze notitie bevat aanbevelingen van het OOB aan bronhouders. 
 
Werkafspraak 
 
Het OOB doet de volgende aanbevelingen: 
- Voeg nooit objecten samen waar je geen bronhouder van bent 
- Levering van inrichtende objecten buiten het eigen bronhoudergebied is toegestaan. 

Stel de bronhouders van de betreffende objecten hiervan in kennis. 
- Inrichtende elementen die door een andere bronhouder buiten het eigen areaal zijn 

geleverd mogen niet door de bronhouder van de opdelende objecten worden 
verwijderd, tenzij zich een feitelijke mutatie heeft voorgedaan.   

- Indien een bronhouder objecten van andere bronhouders nader wil opdelen moeten 
vooraf onderlinge afspraken worden gemaakt. De regisseur van het SVB-BGT kan dit 
faciliteren. 

- De indeling van de BGT-bronhouder gaat voor op wensen t.a.v. beheer van collega 
bronhouders. Dit in de situatie dat het niet mogelijk is deze wensen te realiseren binnen 
de beheeruitgangspunten van de bronhouder. (Objecten zijn verschillend opgedeeld) 

- De bij het SVB-BGT bekende afspraken zullen worden verzameld in een document dat 
op de website onder “community” raadpleegbaar is voor alle bronhouders. 
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Bronhouders wordt gevraagd de gemaakte afspraken toe te zenden aan de regisseur 
van het SVB-BGT. 

 
 


