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Notulen Operationeel Overleg Bronhouders 
Datum: 24 februari 
Tijd: 13.30– 15.00 uur 
Locatie: Digitaal via Teams 
 
Deelnemers: 
 

Kees Brondijk Voorzitter 
Edo op den Dries Gemeente Barneveld 
Jos Brouwer Ministerie van Defensie 
Ruud Puppels ProRail 
Kevin van Dijk RVO 
Niels Joosse RVO (gedeeltelijk) 
Ad Balemans Gemeente Maastricht 
Vincent Kreileman  RWS 
Annemarie van Gelder RWS 
Wouter van Bogerijen RWS 
Wim Looijen Landelijk secretariaat SVB-BGT 
Sander Verdonk Provincie Zuid-Holland 
Jelle Gulmans Secretaris 
Yvonne Menten Waterschap de Dommel 
Afwezig  
Peter Roeling Gemeente Den Haag 
Olaf Lem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

 
 
Agenda 
  
1. Opening en mededelingen   

Kees opent de vergadering. Er zijn twee mededelingen: 
a. Vincent Kreileman verlaat het OOB en wordt opgevolgd door Annemarie van Gelder. Annemarie 

stelt zich kort voor. De andere leden van het OOB stellen zich kort aan Annemarie voor. 
b. Wim Looijen vertrekt bij VNG, en dus bij het landelijk secretariaat SVB-BGT. Wim gaat als 

programmamanager bij NSO (Netherlands Space Office) aan de slag. 
Beide heren worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage, 

2. Verslagen  
a. Notulen OOB vergadering 25 januari (bijlage 1) 

Geen opmerkingen. Notulen zijn vastgesteld. 
b. Terugkoppeling BO sessie ENSIA en SOR 27 januari (bijlage 2/3) 

Na afloop van deze sessie heeft Damir Brnobic (toezichthouder BZK) nog via de mail gereageerd 
met een aanvullende opmerking:  
Feedback BGT-community op ENSIA-vragenlijst BGT: zie bijlage 3 (aanpassingen in de 
vragenlijst staan in het rood, mijn reacties staan in het oorspronkelijke document). Omdat we 
nog geen vaste tafel hebben om jaarlijks de vragenlijst bij te punten, en deze richting vorige 
ronde al vrij grondig is herzien, heb ik voor nu zelf even alleen de grootste onduidelijkheden 
eruit gehaald en een aantal wijzigingen doorgevoerd die niet anders konden door de gewijzigde 
opzet van het jaarplan kwaliteit BGT (andere prio’s bijvoorbeeld). Verder heb ik voor nu 
geprobeerd zo min mogelijk aan te passen. Zodra we een vaste tafel hebben, kunnen we hier 
een standaardproces op zetten en meer fundamenteel kijken naar sommige vragen en zaken als 
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de puntenverdeling. Uit mijn hoofd hebben we bovengenoemde herziening in 2020 doorgevoerd 
i.s.m. met Adrie Noorlander die mensen vanuit het OOB had geregeld (ad hoc). De komende tijd 
even kijken hoe we dit meer structureel kunnen beleggen. 
Het kwaliteitsoverleg BGT bronhouders is mogelijk de genoemde vaste tafel. 

3. Actielijst 
De bijgewerkte actielijst zit achteraan dit verslag. 

4. Praktisch 
a. Niels Joosse licht de resultaten van de pilot toe (zie bijlage). Het OOB formuleert het volgende 

advies: 
Het OOB adviseert het BO om in te stemmen met de verwerking van de landschapselementen in 
het kader van het vernieuwde landbouwsubsidiebeleid, omdat dit gezien wordt als een 
structurele kwaliteitsverbetering van de BGT waarbij de impact voor bronhouders globaal geschat 
wordt op 12 -15 uur per bronhouder.  

  
Het OOB verbindt de volgende voorwaarden aan de uitvoering:  

  
1. De werkzaamheden zitten de al afgesproken kwaliteitswerkzaamheden (kwaliteitsprioriteiten 

2022, signalen en IMGEO 2.2. kwaliteit etc.) niet in de weg. Bronhouder dient te voldoen aan 
zijn verplichting in dat verband.  

2. Deelname is facultatief; bronhouders zijn niet verplicht om deel te nemen  
3. Bronhouders die deelnemen kunnen een vergoeding ontvangen van RVO  
4. RVO levert de foutvlakken aan in een handzaam formaat  
5. RVO levert hierbij een instructie aan voor de verwerking van de foutvlakken  
6. RVO levert technische assistentie bij vragen rondom de verwerking van de foutvlakken  
7. RVO legt nut (verbetering van BGT) en noodzaak (wettelijke verplichting die RVO heeft) uit 

tijdens regionale bijeenkomsten  
8. Voor bronhouders die niet deelnemen organiseert RVO de aanpassing van de vlakken. 

Hiervoor verkrijgt RVO toestemming van desbetreffende bronhouder om objecten van de 
bronhouder aan te passen  

9. RVO verzorgt de verwerking van landschapselementen binnen haar eigen bronhoudergebied 
zelf  

10. Voor toekomstige activiteiten volgt RVO het proces van indiening van kwaliteitsverbeteringen 
via de afgesproken weg ((gebruikersoverleg ->) kwaliteitsoverleg BGT bronhouders -> 
werkgroep kwaliteit -> regieraad) zodat deze in de prioriteiten voor aankomende jaren 
meegenomen kunnen worden. 

11. RVO legt tevens het verschil uit tussen de actualisatie van landbouwpercelen en dit project 
 

Dit advies moet nog besproken worden in het BO van 15 maart. Het BO kan afwijken van het 
advies van het OOB. 

b. De ontstane miscommunicatie over wie de actualisatie van de RVO percelen voorlegt aan de 
bronhouders in Zuid-Holland, Utrecht en Veluwe oppakt is inmiddels opgelost. Sander regelt dit  

c. Met betrekking tot de afbakening van duikers en putten door Waterschap Vechtstromen meldt 
Yvonne dat er afspraken zijn gemaakt tussen de waterschappen onderling hoe hier mee om te 
gaan. Yvonne zal in het aankomende overleg dit uniforme voorschrift nogmaals ter tafel leggen. Er 
komt een nieuwe versie van het afbakeningsdocument, door Yvonne aan te leveren aan het OOB. 
Kees koppelt e.e.a. terug naar de gemeente Enschede. 

d. Er is enige discussie over de rapportage zwerfobjecten omgekeerd. Dit naar aanleiding van vraag 
vanuit de regio Groningen. Er is een issue met het updaten van het abonnementsgebied. Kadaster 
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heeft inmiddels toegezegd dit eens per kwartaal te doen. Maar Vincent is het er niet mee eens 
dat objecten dan als uitzondering moeten worden gemeld. Voorstel vanuit OOB is om het 
kwaliteitsoverleg BGT bronhouders hiernaar te laten kijken. 

5. ICT 
Edo geeft aan dat het kadaster gevraagd heeft om in te stemmen met wijzigingen in de functionaliteit. 
Dit betreft het krijgen van een kaartscherm met vooraankondigingen ipv een lijst met 
vooraankondigingen en een csv download ipv een pdf van de mutatieberichten. Het OOB geeft hierop 
akkoord. 
Het OOB spreekt zijn zorgen uit over de uitfasering van het MMS en de introductie van het TMS. Er zijn 
teveel problemen met inloggen, met meldingen die niet zichtbaar zijn. Er worden her en der 
workarounds door het Kadaster verspreid. Grote vraag is: Wanneer verwacht het Kadaster deze 
problemen allemaal op te lossen? 

6. Kwaliteit 
a. De klankbordgroep Kwaliteit heet vanaf nu Kwaliteitsoverleg BGT bronhouders. Daar worden de 

praktische kwaliteitszaken opgepakt als voorportaal voor de Werkgroep Kwaliteit, het OOB en het 
BO. 

b. De eerder genoemde ENSIA zaken worden hier ook opgepakt. 
c. De Tableau cijfers zijn per 11 februari beschikbaar. Op 1 april komt de nieuwe update. En daarna 

worden de cijfers maandelijks ververst. 
d. Er is een voorzet voor het krijgen van een landelijk beeld in excel zodat de 

kwaliteitsdossierhouders ook het landelijk beeld kunnen monitoren. De eerste versie is inmiddels 
ontvangen en hierop is commentaar gegeven. Noot: inmiddels is de tweede versie binnen. De 
definitieve versie zal verspreid worden onder het OOB en BO. 

7. Regio 
Er is een bijeenkomst gehouden voor alle regionale samenroepers en aanspreekpunten. Deze was zeer 
succesvol. Het verslag (en de documenten) staan inmiddels op de SVB-BGT website: https://www.svb-
bgt.nl/regio/. Yvonne vraagt aandacht om bronhouders ook meer te betrokken bij het zoeken naar 
oplossingen. Dat kwam tijdens de bijeenkomst ook ter sprake en dat zal worden opgepakt door het 
OOB. In lijn met de open transparante communicatie wordt besloten om de notulen van het OOB 
openbaar te maken en te plaatsen op de SVB-BGT website. 

8. Communicatie 
a. Contactdag najaar 2022 

Wim doet oproep voor het ter beschikking stellen van locaties voor de (hopelijk) fysieke 
contactdagen in het najaar e.e.a. in samenspraak met het Gemeentelijke Geo Beraad. 

9. Rondvraag en sluiting 
Yvonne vraagt naar de afbakening van waterdelen op defensieterreinen. Jos heeft inmiddels een 
nieuwe versie van het defensie-afbakeningsdocument gemaakt. Deze zal op de website worden 
geplaatst (zie bijlage). Yvonne en Jos overleggen of ze tot een gewijzigde afspraak kunnen komen. 
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Actielijst 
Datum Actie Actiehouder(s) Datum afgerond 

31/5/21 
Binnenkomen vragen van bronhouders 
doorsturen naar Wim 

Allen Continue actie 

31/5/21 FAQ op SVB-BGT website Wim Continue actie 

31/5/21 Afspraken communicatie vanuit ICT/OOK Edo, vanuit OOK Continue actie 

11/10/21 Update afspraken documenten RVO, 
RWS, Prorail, waterschappen en Defensie 

Kevin, Wouter, Ruud, 
Yvonne en Jos 

November 2021 
Januari 2022 

11/10/21 Website update Wim Continue actie 

11/10/21 Deelnemers OOK vragen Allen November 2021 

29/11/21 Organogram BGT governance BO z.s.m. 

25/01/22 Advies objectafbakeningen aan 
Geonovum voorleggen 

Wim z.s.m. 

25/01/22 Verharde en oberharde paden in bossen 
voorleggen in gebruikersoverleg 

Wim Mei 2022 

25/01/22 Voorbeelden verharde en onverharde  
paden in bossen 

Kevin April 2022 

25/01/22 Werkwijze voor aannemers opnemen in 
karteerinstructie 

Kevin z.s.m. 

24/02/22 Advies OOB over landschapselementen 
naar RVO en BO 

Wim z.s.m. 

24/02/22 Overleg waterschappen over uniforme 
afbakening waterschapsobjecten, 
uitmondend in nieuwe versie 
afbakeningsdocument 

Yvonne z.s.m. 

24/02/22 Terugkoppeling naar gemeente Enschede 
over afbakening duikers en putten door 
Vechtstromen 

Kees z.s.m. 

24/02/22 Locaties voor contactdagen najaar 2022 Allen z.s.m. 
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Datum Actie Actiehouder(s) Datum afgerond 

24/02/22 Afbakeningafspraken Defensie en 
waterschappen bespreken 

Yvonne, Jos z.s.m. 

 


