
SVB-BGT Regio overleg
IJsselland 29 november 2021



Agenda

1. Rol SVB-BGT

2. Community

3. Inhoud

4. ICT

5. Kwaliteit

6. Communicatie

7. Thema’s en vragen vanuit de regio



Rol SVB-BGT

• Bureau SVB-BGT is per 1 juli 2021 gestopt: SVB-BGT NIET

• ICT beheer is overgegaan naar Kadaster

• ICT Personeel is overgegaan naar Kadaster

• Rol bureau is overgenomen door Bronhoudersoverleg en 
Operationeel Overleg bronhouders ondersteund door secretariaat 
met supervisie door Bestuur

• Ondersteuning door werkgroepen: Werkgroep Kwaliteit, 
Klankbordgroep Kwaliteit en Stuurgroep ICT

• Kwaliteitsmanagement – ondersteunen, aanspreken, monitoren

• ICT – ondersteunen, begeleiden, vertegenwoordiging

• Community – ondersteunen, begeleiden

• Secretariaat - Spilfunctie tussen bronhouders, BO, OOB, 
werkgroepen, Bestuur, communicatie

• Transitieregisseurs zijn gestopt of..
• Frank Krijgsman is naar Kadaster
• Silvy Horbach is regio aanspreekpunt Zuid Nederland



Community



Community 

• Bestuur SVB-BGT: https://www.svb-bgt.nl/bestuursleden/

• Bronhoudersoverleg: https://www.svb-bgt.nl/bronhoudersoverleg/

• Operationeel Overleg Bronhouders: https://www.svb-
bgt.nl/operationeel-overleg-bronhouders/

• Vergaderdata: Twee weken van tevoren: agenda en stukken

• Standaard agenda onderwerpen: ICT, Kwaliteit, Community, 
aangevuld met landelijke/regionale/lokale thema’s. 

• Agenda OOB van 29 november bevat hiernaast ook: 
landschapselementennotitie, uitfasering plaatsbepalingspunten, 
kwaliteit beeldmateriaal voor bijhouding BGT, BGT vergoedingen 
vanuit waterschap HHNK, objectafbakeningen, ENSIA vragenlijst

• Na vergadering korte samenvatting op website en/of Nieuwsbrief

• Dossierhouders vanuit BO: Vincent Janssen (RWS) en Bert Huis 
(RVO), vanuit OOB: Yvonne Menten (De Dommel) en Sander Verdonk 
(Provincie Zuid-Holland)

• Januari 2021: landelijk overleg voor samenroepers/aanspreekpunten



Inhoud

• Inhoudelijke vragen stellen aan imgeo@geonovum.nl (met cc 
secretariaat@svb-bgt.nl

• Antwoorden svp naar secretariaat@svb-bgt.nl

• Antwoorden worden opgenomen in FAQ op website: 
https://www.svb-bgt.nl/faq-algemeen/

• Laatste vragen (en antwoorden):

• Hoe moet ik een houten wandel/fietsbrug afbakenen en welk 
fysiekvoorkomen krijgt het wegdeel +1 (gesloten verharding/ 
openverharding en hoe verder te verbijzonderen in het kader van 
IMGEO)?

• De oplaadpaal voor elektrische voertuigen ontbreekt in het model?

• Hoe moeten we een zonneakker opnemen in de BGT?



ICT

• Per 1 juli 2021: overdracht ICT naar Kadaster

• Ontwikkelingen:
• 1. Vervangend systeem voor BRAVO

• Functionaliteit en techniek gelijk
• Impact op bronhouders laag

• 2. Impactanalyse door SVB-BGT (Berenschot)
• Techniek: het verder verminderen van de impact 
• Planning: meer realistischer tijdspad voor bronhouders en 

hun software leveranciers om over te stappen naar de 
nieuwe voorziening

• Gelijkwaardige functionaliteit: realiseren van techniek 
(en/of dienstverlening) voor vooraankondigingen en 
herindelingen. 

• Functioneel beheer: het belang van niet alleen technische 
maar ook functionele ondersteuning tijdens beheerfase 
dient te worden onderkend. 

• Governance: het ontbreken van een heldere governance 
structuur tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en 
gebruikers. 



ICT

• 3. Uitfaseren MMS
• Wettelijke functionaliteit (afhandelen van Terugmeldingen) 

wordt geïntegreerd in een bestaande BAG-oplossing die al 
bij het Kadaster actief is.

• Deze bevat nog niet zoveel functionaliteit als MMS. Bijv
bulk-verwerking is nog niet mogelijk. 

• Ook is het Kadaster bezig met de ontwikkeling van een API 
waarmee bijv BGT-softwareleveranciers zelf de afhandeling 
van TMS meldingen kunnen integreren in hun BGT-
software.

• 4. Volledigheidscontrole plaatsbepalingspunten uitgezet
• Afspraak in kader van IMGEO 2.2 (zie: 

https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/wijzigingsvoorstel/
• Stuurgroep ICT 24 november
• OOK: Operationeel Overleg Keten
• Dossierhouder vanuit BO: Roelof van der Wal (Provincie 

Groningen) en vanuit OOB Edo op den Dries (Barneveld)



Kwaliteit

• Kwaliteitsmanagement discussie loopt
• Rolverdeling BZK, Kadaster en Bronhouders

• Kwaliteitsrapportages
• Mijn Kadaster en Tableau: 

https://public.tableau.com/app/profile/kadasterkwaliteitsrapportage#!/

• Kwaliteitsmailing september
• Veel reacties -> Input voor dashboards -> lijst van issues (te bespreken 

in werkgroep Kwaliteit op 2 december)

• Kwaliteitsprioriteiten 2022 vastgesteld
• Uniformeren hekken, muren en andere typen scheidingen (continueren, 

mijlpaal IMGeo 2.2)
• Uniformeren duikers (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2);
• Oplossen grote erven (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2);
• Oplossen typering bossen (continueren, mijlpaal IMGeo 2.2, wel 

procesafspraken maken met BRT voor gevallen waar BGT hogere 
kwaliteit bevat);

• Actualiteit afhandeling onderzoeken (continueren, teveel blijft te lang 
liggen);

• Verschillen pandgeometrie BAG en BGT (nieuw voor 2022).

• Dossierhouder vanuit BO: Janneke de Zwaan (VNG) en vanuit OOB: Vincent 
Kreileman (RWS)



Kwaliteit

• Kwaliteit BGT (deadline 31 december 2021)
• Objecten smaller dan 20cm
• ORL dubbele BAG-id’s
• ORL in verkeerde woonplaats
• ORL niet gemeentelijke bronhouder
• Overbruggingsdeel ontbreekt
• Windturbine overlapt pand
• Windturbine wel in BRT niet in BGT

• IMGEO 2.2 (deadline 1 maart 2022)
• Bossen BRT –BGT
• Duikers
• Erven
• Overige scheidingen
• Tunnels

• Openbare ruimtes NWB-BGT
• In BAG niet in BGT wel in NWB

• Gaan we de deadlines halen?

Rijlabels Aantal van straatnaam
Ijsselland 52

Deventer 14
Olst-Wijhe 10
Raalte 15
Staphorst 1
Steenwijkerland 8
Zwolle 4

Eindtotaal 52



Communicatie

• Website www.svb-bgt.nl
• Facelift naar centraal BGT informatieplatform
• Informatie over

• Nieuwsberichten
• Inhoud
• ICT
• Kwaliteit
• Samenwerken/community
• Wie en wat?
• FAQ
• Presentaties contactmiddag 7 oktober
• Contactgegevens (ook naar Helpdesks)

• Nieuwsbrief
• Maandelijks
• Aanmelden hier

• Contactdagen
• Najaar
• Vanaf 2022: Maandelijkse themasessies 

• Correspondentie: secretariaat@svb-bgt.nl



Thema’s en 
Vragen 
vanuit de 
regio

• ICT

• Kwaliteit

• Community

• Communicatie

• Vooraankondigingen
• Wie maakt er gebruik van?


