
 

 

Volgende fase verbetering Landschapselementen 
Opsteller: RVO 

Datum: 8 juni 
 
 
Na de voorlichtingsbijeenkomst (Webinar via SVB-BGT) en de inventarisatiemomenten (mails en 
survalyzer) gaan we de volgende fase in.  

75% van de bronhouders heeft een reactie gegeven op de vraag voor welke verwerkingsoptie ze 
kiezen. Aan de overige 25% is gecommuniceerd (zoals vermeldt in alle communicatievoering) dat 
RVO de verwerking gaat doen.  
 
Verdeling gemaakte keuzes: 
 

46% Bronhouder verwerkt zelf de verbeteringen op BGT objecten 
54% RVO verwerkt namens de bronhouder de verbeteringen op BGT objecten 
 
Alle bronhouders die voor de optie hebben gekozen dat RVO de verwerking mag doen krijgen bericht 
welke partij er voor ze aan de slag gaat.  

Dit bericht zal worden verstuurd zodra de werkvoorraad proportioneel is verdeeld onder de 
marktpartijen.  

 
De partijen die aan de slag gaan zijn: 
 

- Bee4GIS 
- Digireg 
- Geoborg 
- VGI support 

 
Wij proberen zoveel mogelijk de voor de bronhouder al bekende partij te koppelen, waarbij het werk 
over Nederland gelijk verdeeld moet worden.  
 
Web Feature Service 
RVO krijgt terecht vragen over de WFS. In de planning zouden we deze eind mei klaar hebben, 

waarna we voor de zelfkarterende gemeentes ook de opdrachtfase (offerte) konden opstarten.  

Eerder heeft RVO gecommuniceerd de reactiedatum te verschuiven. Om zo de bronhouders die op 
18 mei nog niet gereageerd hadden, nogmaals aan te kunnen schrijven en tot een zo hoog 
mogelijke respons te komen. Gevolg hiervan is dat ook de WFS nog niet beschikbaar gesteld kon 
worden. Doordat we vervolgens bij het beschikbaar stellen van de WFS technische problemen 
hebben ervaren is dit daarna enkele dagen vertraagd. Inmiddels is de WFS beschikbaar.  
 

 
RVO levert drie opties aan.  
 
Een WFS, een Mapserver en een FeatureServer. Voor bronhouders die met ESRI software werken 
werkt de MapServer het best blijkt uit onze eigen test.  
 
WFS 

Toevoegen met 
https://gisextern.dictu.nl/arcgis/services/LSE/rll_werkvoorraad/MapServer/WFSServer 

en de volgende request parameters (vul bij bronhouder uw eigen code in, G0034 is slechts een 
voorbeeld) : 
 

https://gisextern.dictu.nl/arcgis/services/LSE/rll_werkvoorraad/MapServer/WFSServer


 

 

 
 
 
FeatureServer 
 
Wanneer u bij new connection voor arcgis server kiest, en dan de volgende url toevoegt: 
https://gisextern.dictu.nl/arcgis/rest/services/LSE/rll_werkvoorraad/FeatureServer/ 
 

Krijgt u een connectie in arcgis pro te zien, waar alle services zichtbaar zijn: 
 

 
 
MapServer 
 
Wanneer u bij new connection voor arcgis server kiest, en dan de volgende url toevoegt: 

https://gisextern.dictu.nl/arcgis/rest/services/LSE/rll_werkvoorraad/MapServer/0?f=pjson  
 

 
 

  

https://gisextern.dictu.nl/arcgis/rest/services/LSE/rll_werkvoorraad/FeatureServer/
https://gisextern.dictu.nl/arcgis/rest/services/LSE/rll_werkvoorraad/MapServer/0?f=pjson


 

 

Relatiebeheer 
Vanuit RVO neemt Karst Vaartjes de coördinatie vanaf nu over van Niels Joosse.  

Karst is daarmee voor de bronhouders het centrale aanspreekpunt. De communicatie zal 

onveranderd via het mail adres BGTleveringen@rvo.nl blijven verlopen. 

 
Opdrachtverlening zelfkarterende bronhouders 
RVO schrijft op korte termijn alle bronhouders aan die hebben gekozen voor de optie om de 
verwerking zelf te doen.  

Hier staat een vergoeding van 10,- per object tegenover. Om dit bedrag uit te mogen keren, wordt 
aan de bronhouder gevraagd om het meegeleverde format in te vullen.  

De aantallen kunt u uit de definitieve lijst halen uit het eerdere bericht van de SVB-BGT:  Definitieve 
aantallen kwaliteitsverbetering Landschapselementen - SVB-BGT 

 
Kwaliteitscontrole 
Wanneer u de verwerking heeft afgerond, laat dit dan graag weten aan Karst Vaartjes via 
BGTleveringen@rvo.nl  
RVO zal een steekproef trekken om te kijken of het voldoet aan de verwachte kwaliteit en 

uniformiteit.  

Dit geldt zowel voor marktpartijen, als voor bronhouders. Het kan dus zijn dat u nog feedback moet 
verwerken.  
Deze leveren we aan door middel van een shapefile met stippen waaraan een opmerking hangt ter 
verduidelijking.  
 
Deadline 
Uiterlijk 1 oktober dient alles afgerond te zijn. Om dit te halen, inclusief kwaliteitscontrole, adviseren 

wij 1 september aan te houden in uw planning, om veilig te zitten.  
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