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SVB-BGT, 
toen en nu 
relevant!

Opgericht om gezamenlijk de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie mogelijk te maken, 
vanuit alle 7 de bronhouderlagen:

• Waterschappen
• Provincies
• Rijkswaterstaat
• Rijksvastgoedbedrijf namens Defensie
• Gemeenten
• Ministerie van EZK (RVO)
• ProRail



Even 
terugkijken: 
december 
2020…

De transitie is afgerond! 
• De Stichting SVB-BGT blijft bestaan maar een aantal taken 

worden afgebouwd of overgedragen
• Het Bestuur van de stichting SVB-BGT gaat samen verder, 

met vanuit elke bronhoudergeleding één bestuurslid.
• Het Bureau SVB-BGT wordt opgeheven per 1 juli 2021, er 

komt een afgeslankt secretariaat
• De Community van Bronhouders wordt voortgezet
• De ICT wordt overgedragen aan het Kadaster
• Bronhouders hebben en houden verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit van de BGT; BZK is toezichthouder en 
Kadaster monitort de kwaliteit



Waar staan 
we nu?

Is de transitie afgerond?
• 1e fase: jazeker!

• Implementatie IMGeo 2.2 is nog in volle gang.

• Er wordt volop gewerkt aan de kwaliteitsprioriteiten 



Waar staan 
we nu?

• De stichting SVB-BGT blijft bestaan maar een 
aantal taken wordt afgebouwd of overgedragen, 
er komt een afgeslankt secretariaat bij één van 
de bronhouders

• Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting 
zijn aangepast aan de nieuwe situatie

• Het secretariaat van SVB-BGT wordt nu namens alle 
bronhouders uitgevoerd bij VNG-R en is in goede 
handen bij Wim Looijen

• Het Bestuur van de stichting SVB-BGT gaat 
samen verder, met vanuit elke 
bronhoudergeleding één bestuurslid.

• Geregeld, Jos Verdoold (UvW) is de nieuwe voorzitter, 
afscheid genomen van Lucas Bolsius.

• Vanuit Defensie: J. Verheijen, vanuit Rijkswaterstaat: E. Buizer, vanuit ProRail: 
C. Nederlof, vanuit IPO: J. Arkes, vanuit VNG: H. Looijen, vanuit LNV/RVO: H. 
v.d. Zeijden



Waar staan 
we nu?

• Het Bureau SVB-BGT is opgeheven per 1 juli 
2021

• Bureaupersoneel is afgevloeid of overgegaan naar 
Kadaster (voor servicedesk BGT of 
kwaliteitsmonitoring)

• Directeur Jan Bruijn en de regisseurs hebben afscheid 
genomen 

• Kantoor van het oude Bureau is leeg 
• De Community van Bronhouders wordt 

voortgezet
• Bronhoudersoverleg (BO)
• Operationeel Overleg Bronhouders (OOB)
• Secretariaat, website, nieuwsbrief
• BGT regio’s met aanspreekpunten / samenroepers
 Vincent Janssen gaat hier dieper op in



Bronhouders
overleg



Operationeel 
Overleg 
Bronhouders



Waar staan 
we nu?

• De ICT wordt overgedragen aan het Kadaster
• Formele overdracht heeft plaatsgevonden, Kadaster 

neemt BRAVO over en verbouwt zodanig dat het 
binnen de Kadaster-omgeving past, met zo min 
mogelijk impact. 
 Roelof v.d. Wal vertelt hier zo meer over.

• Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de BGT;
• Ze werken hier individueel aan, maar ook collectief 

vanuit SVB-BGT
• BZK houdt toezicht 
• Kadaster ondersteunt d.m.v. dashboards en analyses 
Janneke de Zwaan gaat hier op in.



Website
www.svb-
bgt.nl

Waar ben je trots op? 

• Jan Bruijn: Eigenlijk is er niet 1 ding te noemen over deze 
periode van acht jaar. In het begin hoorde ik van diverse 
kanten: ‘de BGT realiseren is een onmogelijke klus’. Toch 
hebben we met een relatief klein centraal team deze klus 
kunnen klaren. De BGT is er en neemt een belangrijke plaats 
in, in het landschap van basisregistraties.

• Arjan Levinga: Het meest trots ben ik ten eerste op het feit 
dat we als klein groepje vertegenwoordigers van de 
verschillende bronhouders de stichting in het leven hebben 
weten te roepen ondanks het onderlinge wantrouwen dat er 
aanvankelijk op organisatieniveau soms was.

• Waar ben ik trots op, kijkend naar de BGT?


