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Agenda
• Welkom/opening
• Herverdeling taken nav ontmanteling bureau SVB-BGT en ontwikkelingen 

– ICT
– Kwaliteitsmanagement
– Community

• Kwaliteit 
– Kwaliteitsdashboard
– Tableau 
– IMGEO 2.2

• Regionale zaken 
– Rondje langs bronhouders

• WVTTK



Overdracht taken SVB-BGT
• Afbouw van het SVB-BGT bureau per 1 juli 

2021. Bureau gesloten (stichting blijft bestaan)
– ICT naar Kadaster
– Kwaliteitsmanagement naar Kadaster
– Community naar de bronhouders



ICT -> Kadaster
• BRAVO en MMS in beheer van Kadaster
• Functioneel beheer (incl medewerkers) overgenomen

• MMS wordt uitgefaseerd
• Geïntegreerd met terugmeldingen voor BAG.
• Middels API ook in bronhoudersoftware mogelijk om 

meldingen te ontvangen en af te handelen.
• Functionaliteit meldingen tussen bronhouders vervalt. 



ICT BRAVO
• BRAVO wordt samen met de LV geïntegreerd in nieuw systeem – SVB2BGT
• Voordelen:

– Schakel uit de BGT keten
– Voldoet aan Kadaster architectuur
– hergebruik Kadaster functionaliteit -> besparing kosten
– Voorbereiding op SOR

• Uitgangspunt: minimale aanpassingen -> impactanalyse:
– Nieuwe look en feel
– Endpoints
– Certificaten ABV
– Nul-leveringen

• Waarschijnlijk wel nieuwe versie van software nodig



BRAVO wordt samen met de LV geïntegreerd in 
nieuw systeem – SVB2BGT



Kwaliteitsmanagement
• Jaarlijks bepalen van priortering (BZK, 

bronhouders)
• Kadaster zorgt voor dashboards/data 

– Kwaliteitsdashboard
– Tableau (https://public.tableau.com/app/profile/kadasterkwaliteitsrapportage)

– Servicebericht kwaliteitsmanagement



Kwaliteitsmanagement
• Punt van discussie over toezicht.

– Standpunt Kadaster-> net zoals bij BAG
– Standpunt Bronhouders. Geen rol Kadaster

Onderling - > OOB -> BO



Activiteiten t.a.v. kwaliteit
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Regio 

Landelijke 
bronhouders

Regionale 
Bronhouders

Operationeel
Overleg

Bronhouders

Bronhouders 
overleg

• Werken aan kwaliteit eigen 
objecten

• Signaleren kwaliteitsissues
• Verantwoording afleggen

• Werken aan kwaliteit eigen 
objecten

• Signaleren kwaliteitsissues
• Verantwoording afleggen

• Inhoudelijke vraagbaak en 
adviseur ten aanzien van 
(regionale) 
kwaliteitsissues

• Monitoren voortgang 
kwaliteit

• Signaleren en adresseren 
kwaliteitsissues 

• Onderlinge afstemming t.b.v. het aan de 
interbestuurlijke tafels maken van afspraken 
t.a.v. kwaliteit

• Voortgangsbewaking kwaliteit
• Bepalen bijsturingsacties:

• Via communicatiekanalen (nieuwsbrief, 
website, regio input)

• Via bijeenkomsten (regio, landelijk, 
specifieke 
werkgroepen/bijeenkomsten)

• Aanspreken, individueel contact (bij 
regionale bronhouders door koepel) 

• Interne escalatie
• Interbestuurlijk signaleren en adresseren 

kwaliteitsissues 

• Bespreken, stimuleren voortgang 
kwaliteit

• Bespreken, signaleren kwaliteitsissues 
(informatieverstrekken, onderlinge 
kennisuitwisseling, eerste analyse 
knelpunten)

STAP 1: interne 
kwaliteitszorg

STAP 3: 
Kwaliteitsmanagement



Community
• Overgedragen aan regio’s 
• Met ondersteuning van 

– Operationeel overleg bronhouders
– Bronhoudersoverleg
– Landelijk secretariaat



Wat is het BO?
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Het Bronhoudersoverleg 
(BO) is een commissie die 
benoemd is door het 
bestuur om haar te 
adviseren in strategische 
en tactische onderwerpen. 
Het BO bestaat uit een 
(ambtelijk) 
vertegenwoordiger per 
type bronhouder.



Rol BO
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1. Is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste 
randvoorwaarden zodat de stichting goed kan functioneren en 
haar doelen bereiken;

2. Zorgt voor een jaarlijks beleidsplan en begroting die door het 
bestuur worden goedgekeurd;

3. Vertegenwoordigt de achterban, ook in het tactisch overleg van 
de BGT-governance;

4. Informeert regelmatig de regio’s over landelijk spelende issues;
5. Is opdrachtgever voor het landelijke ondersteunende secretariaat 

van de stichting SVB-BGT en het OOB



Wat is het OOB?
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Het Operationeel Overleg 
Bronhouders (OOB) is een vertegen-
woordiging van de achterban van alle 
bronhouders van de BGT, die met elkaar 
richting geven aan 
samenwerkingsafspraken tussen 
bronhouders van de BGT. Het OOB is een 
werkgroep die haar opdrachten van het 
BO krijgt en het BO adviseert over 
inhoudelijk onderwerpen.



Rol OOB
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1. Vertegenwoordigt de bronhouders in operationele overleggen 
binnen de BGT-Governance;

2. Verzorgt de communicatie over besproken onderwerpen richting 
BO en de regio’s;

3. Bespreekt inhoudelijke vragen vanuit de Regio’s die vragen om 
een landelijke werkwijze / richtlijn



Binnenkomende 
vraag van (een) 
bronhouder(s)

Eigen 
organisatie/ 
regionaal/ 
landelijk?

Vraag mailen aan 
secretaris OOB

Vraag beleggen 
OOB-overleg

Notitie (incl. advies) 
OOB aan 

BO versturen

BO beoordeelt  
advies en pakt 

vervolgacties richting 
formele governance

op

Einde

Heeft 
betrekking op 

het 
informatie-

model?

Desgewenst navraag 
doen bij Geonovum

Ja 

Nee 

Regio

Landelijk

In de regio 
bespreken

samenroeper
Opgelost 

of landelijke 
consequenties

?

Einde

Oplossing, 
antwoord 

past binnen 
bestaande 
kaders?*

Oplossing/antwoord/
interne 

werkafspraak 
opstellen

Publiceren via 
website en aan alle 

bronhouders 

centraal secretariaatOOB

Einde

Nee

ja 

secretaris

OOB

OOB

Landelijke
consequenties

Afhandelen van vragen vanuit regio

samenroeper

* Met bestaande kaders worden de wettelijke en interbestuurlijke  
gemaakte afspraken bedoeld. Is binnen deze afspraken/kaders geen 
oplossing voor de vraag of het probleem te vinden of bestaat er 
twijfel dan signaleert en adviseert het OOB het BO die acties richting 
de formele interbestuurlijke governance oppakt.



Samenwerking tussen BO, OOB en regio’s
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Regio 

Landelijke 
bronhouders

Regionale 
Bronhouders

Operationeel
Overleg

Bronhouders

Bronhouders 
overleg

• Stellen vragen en werpen 
issues op vanuit landelijke 
praktijk

• Geven input op lokale issues

• Stellen vragen en werpen issues 
op vanuit lokale praktijk

• Bespreken vraagstukken 
onderling en stemmen collegiaal 
af

• Geven input op landelijke issues

• Vertalen lokale 
vraagstukken naar 
landelijke werkafspraken.

• Vertegenwoordigen 
bronhouders in OOK en 
klankbordgroep 
kwaliteitsdashboard

• Informeren regio’s over 
landelijke issues en geven 
inhoudelijk advies

• Informeren Regio’s over 
landelijke issues

• Stelt jaarplan SVB-BGT en 
begroting op

• Adviseert het bestuur SVB-BGT.
• Vertegenwoordigt Bronhouders 

in tactisch overleg

• Samenbrengen regionale groepen
• Conflicthantering en bemiddeling
• Informatiepunt en vraagbaak
• Stimuleren regionale samenwerking
• Bespreken kwaliteitsissues



Ondersteuning door landelijk secretariaat

17

Taken secretariaat:
• Verzorgt nieuwsbrief
• Bijhouden adressenlijst
• Bijhouden website
• Ondersteunt OOB en BO met het 

plannen van vergaderingen en 
rondsturen van agenda’s en stukken

• Faciliteert de organisatie van de 
contactdagen in vier regio’s

• Ondersteunt de regio-coördinatoren 
met adreslijsten

• Zet vragen uit en geeft informatie 
door van OOB/BO naar regio en visa 
versa

BO is opdrachtgever 
voor secretariaat

Regionale 
bronhouders



Kwaliteit



Kwaliteitsdashboard



Tableau Kadaster Kwaliteitsrapportages



Kwaliteit IMGEO 2.2
• Nav IMGEO model 2.2
• Dient 1 maart 2022 gereed zijn.
• Uitzonderingen doorgeven via Tableau
• Zie voor definities serviceberichten etc.



Voortgang 1 juli 2021
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Uitbreiden indeling particuliere terreinen Groot erf specifiekr in BRT 14 20 31 10 13 10 5 18
brt-bos administratieve mismatch 24 17 2 107 11 3 205 121 23 1
brt-bos administratieve mismatch CENTRAAL 1 3 8 8 10 1
Duiker op of boven maaiveld 1 2
Tunneldeel op of bovenmaaiveld

Uniformeren scheidingen Overige scheidingen 22 22 2 1 1 6

Uniformeren bossen

Uniformeren overige thema's



Datakwaliteit
• Werklijst datakwaliteit
• Indicatoren en harde fouten
• Shapes met locaties
• Uitzonderingen doorgeven



Rondje door de regio
• Beheer van de BGT op orde?
• Bezig met kwaliteitsissues?
• Wat speelt er mbt BGT?
• ….



WVTTK
• Volgend overleg
• Waar is behoefte aan in de regio?


