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Aanleiding 
Het SVB-BGT geeft middels deze notitie een aanzet van hoe er in de praktijk gewerkt zou 
kunnen gaan worden. Deze staat op de agenda voor het OOB van 3 september. Na 
verwerking van opmerkingen vanuit het OOB zal deze ter vaststelling aan de Stuurgroep 
Productie worden voorgelegd. 
 
Werkafspraak 
In deze werkafspraak wordt een uitwerking gegeven van de inwinning van BGT-panden 
binnen areaal niet-gemeentelijke bronhouders 
 
Nadere uitwerking kan plaatsvinden op basis van de volgende overwegingen: 
- In de uitwerking onderscheid tussen 2 situaties: 

o Bestaande BGT-panden die moeten worden omgezet naar bronhouder 
Gemeente. 

o Inwinning van nieuwe panden. 
- De Werkafspraak Panden en Overige Bouwwerken in de BGT door BAG 2.0 moet 

worden gevolgd. 
- Gemeente is als bronhouder verantwoordelijk voor de actualiteit van de BGT-panden, 

met uitzondering van BGT-panden op Defensieterreinen. 
- Defensie is als bronhouder verantwoordelijk voor de actualiteit van de BGT-panden 

binnen het bronhoudergebied van Defensie. 
- Gemeente is als bronhouder verantwoordelijk voor de actualiteit van de BAG 
- De bronhouder moet ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de actualiteits- en overige 

kwaliteitseisen van de BGT en de BAG. De inwinning van de gegevens kan door de 
bronhouder zelf worden gedaan, maar kan hier ook afspraken over maken met collega-
bronhouders of samenwerkingsverbanden van bronhouders. Ook kan opdracht worden 
verleend aan een marktpartij. De bronhouder blijft echter altijd verantwoordelijk. 

- Streven is eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik. Inwinning moet daarom 
plaatsvinden volgens de specificaties van zowel de BGT- als de BAG. Daarnaast heeft 
een bronhouder soms aanvullende eisen, waaraan ook voldaan moet worden. 

- Terreinen van Rijkswaterstaat en Prorail zijn niet vrij te betreden om gegevens in te 
winnen.  
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- Er bestaat een “Handreiking BAG-gegevens van Defensie-objecten” Deze dateert uit 
2010 en is nog van toepassing. In de handreiking staat onder meer: “Defensie zal in de 
toekomst zelf bronhouder zijn van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 
Als de BAG-geometrie afgeleid kan worden uit de BGT kan de gemeente dus via het 
leveringskanaal van de BGT, de door Defensie ingemeten definitieve geometrie 
gebruiken. Defensie verwacht met de BGT-metingen 
aan de BAG-actualisatie-eis te kunnen voldoen” 

 
 

Nadere uitwerking bestaande panden 
 
Per peildatum 1 mei 2018 zijn er 1725 panden in de Landelijke Voorziening BGT 
opgenomen die een andere bronhouder hebben dan gemeente of Defensie. 
Deze moeten worden omgezet naar de gemeente. 
 
Meest voor de hand liggend is dat gemeenten hiervoor het initiatief nemen. Zij kunnen een 
mutatie aanbieden waarin het attribuut bronhouder naar de gemeente wordt gewijzigd. Als 
het t.b.v.  samenhang BAG-BGT nodig is de geometrie van de BGT-panden te wijzigen kan 
dit meteen worden meegenomen. Hiervoor is geen afstemming met andere bronhouders 
nodig. Eén uitzondering hierop: Prorail heeft t.b.v. de eigen bedrijfsvoering een aantal extra 
eisen. Alvorens een pandmutatie binnen Prorail areaal aan te bieden aan de LV zoekt de 
betreffende gemeente eerst afstemming met Prorail via bgt@prorail.nl 
 
Nadere uitwerking nieuwe panden 
 
Nadere uitwerking betekent niet meer dan het maken van afspraken voor die situaties waar 
de gemeente als bronhouder van BGT-panden voor de inwinning mede-afhankelijk is van 
collega-bronhouders.  
 
Met waterschappen, provincies en LNV behoeven door gemeenten geen specifieke 
afspraken te worden gemaakt.  
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Defensie 
 
Defensie is bronhouder van BGT-panden binnen het eigen areaal en zorgt voor de 
inwinning. Defensie geeft in de BAG-handreiking aan de gemeenten via de BGT tijdig van 
de gegevens te voorzien waarmee de BAG kan worden bijgewerkt. 
 
Indien afstemming nodig is kunnen gemeenten contact opnemen met Defensie via  
Postbus.RVB.BGT@rijksoverheid.nl 
 
Prorail 
 
Prorail heeft aangeboden zelf de mutaties aan BGT-panden binnen haar areaal in te winnen 
en de gegevens te leveren aan de gemeenten via de Landelijke Voorziening. Dit is een 
goede oplossing, omdat Prorail dan meteen de specifieke wensen m.b.t. inwinning van 
panden kan meenemen en er geen probleem is m.b.t. het betreden van het spoor.  
 
Voor de actualiteit wordt de gemeente afhankelijk van Prorail. Het is daarom zaak dat de 
gemeente mutaties in de BGT zo spoedig mogelijk meldt bij Prorail.  
Dit kan via www.verbeterdekaart.nl  Het kwaliteitsdashboard BGT zal in de loop van 2018 
worden uitgebreid met een monitor op de doorlooptijd van terugmeldingen. Meldingen die 
langer dan 6 maanden open staan worden gesignaleerd.  
Inhoudelijke afstemming kan door gemeenten worden gezocht via bgt@prorail.nl 
 
Rijkswaterstaat 
 
RWS is akkoord met bijhouding BGT-panden door gemeenten binnen het RWS-areaal. In 
gevallen dat er problemen zijn met de bereikbaarheid van het object en er om 
veiligheidsredenen niet door de gemeente ingewonnen kan worden is afstemming met RWS 
nodig. Dit kan via bgt@rws.nl 
 
  



 

 Ons kenmerk  4 

Beslisboom voor gemeenten 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


