
 

 

Onderwerp:  Vragen en antwoorden uit de SVB-BGT webinar over kwaliteitsverbetering op 

landschapselementen in de BGT 

 

Datum:  14 april 2022 

Deelnemers: 101 (volgens Teams)  

 

 

 

Wie levert de geometrie voor deze nieuwe objecten? 

 

RVO levert via een WebFeatureService indicaties aan waar de BGT verbeterd moet worden. De 

bronhouder kan dan zelf met beschikbaar luchtfotomateriaal bepalen of het object alleen qua label 

aangepast dient te worden, of ook geometrisch.  

 

 

Wanneer wordt door RVO aan de bronhouders gecommuniceerd hoeveel foutvlakken per 

bronhouder te verwerken zijn?  

 

Vanaf 20 mei worden alle kwaliteitsverbeteringen bij de bronhouders aangeleverd die hebben 

aangegeven dit zelf te willen doen. Dat is het moment waarop de exacte aantallen 

gecommuniceerd worden. De periode tot 20 mei wordt gebruikt om de kwaliteit van de 

kwaliteitsverbeteringen zo hoog mogelijk te laten zijn. De huidige inzichten laten zien dat het 

gemiddeld 100 kwaliteitsverbeteringen per bronhouder betreft. Aan 85% van de bronhouders 

wordt minder dan 200 kwaliteitsverbeteringen aangeleverd. Wanneer er meer dan 400 

kwaliteitsverbeteringen voor een bronhouder worden vastgesteld neemt RVO altijd contact met u 

op. Ervaringscijfers uit de pilot laat zien dat bronhouders voor 100 kwaliteitsverbeteringen 12 uren 

nodig zijn. Door nu uw voorkeur op basis van maximaal 200 foutvlakken te vragen kan RVO zich 

samen met u optimaal voorbereiden om tot een goed afhandelproces komen.  

 

Hoe gaat het controleproces op de uitvoering door de RVO-aannemers lopen? Gaan deze 

direct aanleveren aan de LV-BGT?  

Deze worden rechtstreeks aan de LV-BGT geleverd, met een kwaliteitscontrole (steekproef) van 

RVO. Met alle marktpartijen worden afspraken en wekelijkse evaluatiemomenten gemaakt. 

 

Welke marktpartijen zijn het?  

Daar kunnen we nog geen antwoord op geven, de selectieprocedure voor de Europese 

Aanbesteding is nog niet gesloten.  

 

Is er een testlink beschikbaar om te kijken of dat deze werkt in je applicatie ?  

Op dit moment is er nog geen testlink beschikbaar.  

 

Hoe is RVO tot de foutvlakken gekomen? 

 

Bij het ontwikkelen van de foutvlakken (indicatoren waar de BGT fout is), zijn de AHN3,4 en recente 

satellietbeelden gebruikt.  

 

  



 

 

Kunnen via de WFS-link, al verwerkte mutaties ook afgevinkt worden ?  

 

Nee, dit is niet mogelijk. De WFS laag is een statisch gegeven.  

 

Wat is de actualiteit van de controle data en de lufo's  

De actualiteit van het bronbestand (AHN3-4) wisselt per gebied. Daarom wordt er doorlopend op 

basis van satellietfoto’s gecontroleerd of de gegevens nog actueel zijn. In steekproeven is 

voorgekomen dat er af en toe een recente mutatie ter plekke is uitgevoerd. Dit is onoverkomelijk. 

Aangezien de uiteindelijke verwerking op basis van de meest recente luchtfoto’s geschiedt, wordt 

de actualiteit altijd gevolgd. 

 

Mogen we de factuur als PDF leveren ipv E facturatie?  

Wanneer u in de uitvraag aangeeft de kwaliteitsverbeteringen zelf door te willen voeren, zal RVO u 

verder informeren over het facturatieproces. RVO is aan veel strenge regels gebonden., daarom 

werkt onze financiële afdeling alleen met digitale facturen. Binnen dit project willen wij tot een zo 

efficiënt mogelijk facturatieproces komen, waar u zo weinig mogelijk werk aan heeft.  

 

RVO vergoedt de BGT bronhouders in dit project 10,- per object. Is dat een eenmalige 

vergoeding?  

RVO kent de vergoeding eenmalig toe. RVO heeft nu een belang dat de kwaliteitsverbeteringen 

voor 1 oktober 2022 worden doorgevoerd. Omdat dit korter is dan de termijn van 18 maanden en 

wij u daarom wat extra’s vragen, willen wij u als bronhouder zoveel mogelijk ontlasten. Door u de 

optie te bieden dat RVO deze wijzigingen voor u uitvoert, of u tegemoet te komen in evt 

bijkomende kosten die u als organisatie heeft. Voor de periode na 1 oktober zal deze vergoeding 

niet van toepassing zijn.  

 

Wanneer er kwaliteitsverbeteringen worden aangeleverd waarbij geen hout meer zichtbaar 

is, betekent dit dat de houtwal niet meer bestaat? 

In principe is dat het geval. Echter kan er ook sprake zijn van een hakhoutbosje, die per definitie 

gehakt gaat worden en weer opnieuw gaat aangroeien. De foutvlakken zijn een voorstel op basis 

van zo goed mogelijk automatisch gegenereerde data. De BGT-operator heeft met zijn/haar kennis 

en ervaring het laatste woord hierin. 

 

Komen alle huidige BGT classificaties ook terug in de SOR? 

Dat is op dit moment niet duidelijk en is belegd in de SOR. Het secretariaat SVB-BGT zal dit volgen 

en aan de bronhouders terugkoppelen. 

 

Worden jullie ook bronhouder van deze objecten? 

Een visie op het beheren van het landschap in de BGT is bij LNV en RVO in ontwikkeling, waarbij er 

voor RVO een belang ligt om tot een goede uitvoering in het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

te komen. Voor nu blijft de bronhouderscode zoals die nu is gehandhaafd.  

 

  



 

 

Wordt er gewerkt met het bestaande declaratie systeem/ methodiek als voorheen ?  

Ja, in verband met de controle op overheidsuitgaven is ons systeem zo ingericht dat er een 

offerteverzoek van RVO nodig is en een bevestiging vanuit de gemeente. Waarbij na levering 

digitaal de factuur moet worden ingediend. Dit proces willen wij zo efficiënt mogelijk inrichten om 

u zo weinig mogelijk te belasten. Wanneer u kiest voor het zelf uitvoeren van de werkzaamheden 

zal RVO u over het verdere proces informeren..  

 

Kunnen de werkinstructies beschikbaar worden gesteld?  

De werkinstructies komen per 20 mei beschikbaar. Wanneer de werkinstructies voor u meewegen 

om zo tot een keuze te komen om de uitvoering van de werkzaamheden zelf of door RVO te laten 

uitvoeren, neemt u dan contact op met RVO. 

 

Blijft IMGEO-ID van bestaand object (OTD erf, BTD overig) dat gesplitst wordt behouden? 

 

Ja, dat is altijd de bedoeling. Naast een inhoudelijke werkinstructie over welk fysiek voorkomen bij 

welke situatie hoort, wordt dit ook een apart kopje. 

 

Wanneer ik grote zorgen heb over de BOR objecten, ook gezien meerdere 

groenmogelijkheden zoals beheer groen objecten onder bomen, hoe kan ik daar de regie over 

houden? 

In de pilot is vastgesteld dat de impact op de BOR objecten minimaal is. Waar deze objecten wel 

geraakt worden betreft dit een kwaliteitsverbetering. Wanneer u toch nog met zorgen blijft zitten 

met betrekking tot de BOR objecten, heeft u bij het zelf uitvoeren van de wijzigingen de regie over 

de BOR objecten. Besteed u de werkzaamheden uit, neem dan gerust contact op met RVO om 

deze twijfel te bespreken.  

 

Gaat RVO de werkzaamheden van de bronhouders controleren? 

 

 Vanuit een breed kwaliteitsoogpunt gaat RVO steekproeven trekken. Ook is vanuit monitoring te 

verwachten dat de landschapselementen in de toekomst opnieuw worden gecontroleerd. 

 

Waar kunnen we terecht met vragen na deze sessie (die gaan ongetwijfeld komen)?  

 

Vragen kunnen naar bgtleveringen@rvo.nl of via secretariaat@SVB-BGT.nl 

 

Wanneer een bronhouder meer dan 400 kwaliteitsverbeteringen heeft, wordt daar dan vóór 

20 april contact mee opgenomen?  

RVO neemt uiterlijk 20 april via de mail contact op met de bronhouders waarvan nu al bekend is 

dat zij meer dan 400 kwaliteitsverbeteringen aangeleverd zullen krijgen. 
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