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Aanleiding
Regelmatig krijgt het SVB-BGT vragen van bronhouders over het actualiseren van de BGT
gedurende de uitvoering van langlopende infrastructurele projecten. Het is wenselijk een
eenduidig advies vast te stellen hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Deze notitie is eerder
behandeld in het OOB, het regisseursoverleg van het SVB-BGT en voorgelegd aan
Geonovum. De reacties zijn verwerkt. Vervolgens is dit document op 12 maart 2018 ter
goedkeuring voorgelegd aan de Stuurgroep Transitie.
Definitie en vraagstelling
De BGT kent een actualiteitseis van 6 maanden voor panden, wegdelen, overbruggingsdelen
en tunneldelen. Voor alle overige objecten geldt een actualiteitseis van 18 maanden. Grote
werken, zoals aanleg nieuwe rijkswegen, spoorwegen, rondwegen of nieuwe natuur, zijn
werken met een doorlooptijd die langer is dan de actualiteit van de BGT. Gedurende de
uitvoering van de projecten wijzigt de terreinsituatie meerdere keren. Moet de BGT in
dergelijke gebieden met de vereiste actualiteit worden bijgehouden?
Overwegingen bij werkafspraak
Voldoen aan de actualiteitseisen betekent dat tijdelijke objecten in de BGT moeten
worden opgenomen en er meerdere malen inwinning van mutaties moet plaatsvinden
alvorens het volledige project is gerealiseerd.
Niet voldoen aan de actualiteitseis betekent dat reeds vervallen objecten langer dan
toegestaan in de BGT blijven bestaan.
Niet voldoen aan de actualiteitseis kan ook gevolgen hebben voor rakende bronhouders.
Loopt het tracé bijvoorbeeld door bestaande AAN-percelen dan zal de subsidie deels
gaan vervallen. EZ zal dan de BGT gemuteerd willen zien v.w.b. de AAN-percelen en niet
willen/kunnen wachten tot het project volledig is uitgevoerd/meetrijp is.
Tijdelijke voorzieningen zoals bouwwegen hebben een functie t.b.v. bereikbaarheid en
veiligheid en daarom van belang om deze actueel beschikbaar te hebben.
Panden zullen veelal direct op de definitieve locatie staan.
Inwinning van gegevens moet doelmatig zijn, geen dubbel werk en geen hoge
nauwkeurigheid voor tijdelijke objecten
Planinformatie geeft inzicht in de uiteindelijk te realiseren situatie.
Werkafspraak

De volgende afspraken zijn vastgesteld:
Informeer de aan het project rakende bronhouders. Inventariseer of er wensen zijn m.b.t.
de bijhouding van de BGT gedurende het project, voer indien nodig overleg en maak
afspraken.
Teneinde aan de wettelijke actualiteitseisen van de BGT te voldoen zal de bijhouding van
de BGT gefaseerd moeten plaatsvinden, minimaal per 6 maanden.
Doe geen dubbel werk, voorkom dure inwinningsmethoden zo veel mogelijk.
Bepaal de projectgrens van het te muteren gebied. Zet deze niet in de BGT, eventueel
als plantopografie opnemen of opvoeren in MMS.
Bij start werkzaamheden vervallen de fysiek in het terrein aanwezige BGT-objecten. Het
zal echter nog langere tijd duren voor de nieuwe situatie is gerealiseerd. Vervang de
vervallen BGT-objecten door één of meerdere objecten Onbegroeid Terreindeel, fysiek
voorkomen zand. Er is een voorstel om W.I.U.-object op te nemen in het model. Als dit
doorgaat kan deze aanbeveling hierop worden aangepast
Hou gedurende de uitvoering van het project de objecten buiten het project en gelegen
tegen de projectgrens actueel.
Neem definitief gerealiseerde BGT-objecten binnen de wettelijke termijn van 6 maanden
op in de BGT.
Neem tijdelijke voorzieningen die langer dan 6 maanden bestaan, zoals bouwwegen,
binnen de wettelijke termijn van 6 maanden op in de BGT indien mogelijk. Stel hierbij
geen hogere eisen aan positionele nauwkeurigheid dan minimaal vereist. Gebruik een
luchtfoto, planinformatie en voorlopige BAGgeometrie. Praktische invulling kan zijn dat
indien een tijdelijke situatie wordt gesignaleerd op een luchtfoto deze wordt verwerkt in
de BGT als op het moment van signalering de verwachting is dat deze nog minimaal 6
maanden blijft voortbestaan.
Neem de toekomstige eindsituatie als plantopografie optioneel op in de BGT.
Zodra het totale project gereed is worden alle nog niet reeds eerdere ingewonnen
definitieve objecten en objecten die niet aan de gewenste eisen voldoen, ingewonnen.
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