
SVB-BGT contactmiddag 

‘s Hertogenbosch
Assen

Utrecht
29 september, 6 en 13 oktober 2022



Programma

13:30 Welkom (John Verheijen, Jos Verdoold)

13:45 Community (Heidi van der Vloet, Bert Huis, 

Vincent Janssen)

14:20 Kwaliteitsmanagement (Janneke de Zwaan)

14:45 Pauze

15:00 SVB2BGT (Roelof van der Wal)

15:35 3D topografie bij RWS (Tessa Eikelboom, 

Viola de Lange, Annemarie van Gelder)

16:00 Netwerk borrel



Welkom op de SVB-BGT 
contactmiddag 2022

John Verheijen / Jos Verdoold 



SVB-BGT, 
toen en nu 
relevant!

SVB-BGT…
Opgericht om gezamenlijk de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie mogelijk te maken, 
vanuit alle 7 de bronhouderlagen:

• Waterschappen
• Provincies
• Rijkswaterstaat
• Rijksvastgoedbedrijf namens Defensie
• Gemeenten
• Ministerie van LNV (RVO)
• ProRail



De BGT…

De meest 
gedetailleerde 
kaart van heel 
Nederland: 
landsdekkend, 
open data en mét 
participatie.



389 
bronhouders 
maken 
samen de 
BGT

En SVB-BGT ondersteunt dat!



Community

Heidi van der Vloet
Bert Huis
Vincent Janssen



De 
community 
van 
Bronhouders

• De BGT: een unieke samenwerking tussen 7 bronhouders. 

• De rol van de Stichting SVB-BGT was en is daarbij onontbeerlijk.

• We bouwen samen aan de meest gedetailleerde kaart van Nederland, 
stemmen onderling af, delen kennis en ervaring in de regio en 
landelijk en vinden elkaar als dat nodig is.

• We laten onze stemmen als bronhouders horen in de landelijke 
governance.



SVB-BGT:

Tot 2021:

• Uitvoering opbouw en verbetering BGT 

• Uitvoering BRAVO platform voor Beheer en uitwisseling BGT

• Coördinatie afstemming Bronhouders, BZK en Kadaster

Vanaf 2022:

• Coördinatie afstemming Bronhouders, BZK en Kadaster

o Implementatie LV bij Kadaster (SVB2BGT)

o Kwaliteitsmanagement

• Volgen van en acteren op landelijke ontwikkelingen

• Informeren van de regio’s

Vanaf 2023 ???



Jouw advies 
voor SVB-
BGT:  

Dit ga ik aan het eind van de presentatie vragen! 

• Jouw advies voor SVB-BGT

• Wat wil je op volgende contactmiddag zeker zien?



Hoe is het
nu geregeld? 
(governance)

Binnen SVB-BGTMet stakeholders



Regio staat 
centraal in 
samenwerking

• Tekst Regio 

Landelijke 
bronhouders

Regionale 
Bronhouders

Operationeel

Overleg

Bronhouders

Bronhouders 
overleg

• Landelijke vragen en knelpunten
• Collegiale samenwerking
• Input op lokale issues

• Regionale vragen en knelpunten 
• Collegiale samenwerking
• Input op landelijke issues

• Informeren regio’s over 
landelijke ontwikkelingen

• Vertalen lokale vraagstukken 
naar landelijke werkafspraken

• Vertegenwoordigen bronhouders 
in klankbordgroepen op 
operationeel niveau

• Informeren regio’s over landelijke 
ontwikkelingen

• Opstellen Jaarplan SVB-BGT en 
begroting

• Adviseren Bestuur SVB-BGT
• Vertegenwoordigt Bronhouders in 

overleg met Kadaster en BZK op 
tactisch niveau

• Regionale samenwerking
• Conflicten en knelpunten oplossen
• Informatie delen 
• Bespreken kwaliteitsissues



Ondersteuning 
door landelijk 
secretariaat
Secretariaat@svb-bgt.nl

Regionale 
bronhouders

Afscheid 
Wim Looijen, 
nu Ben 
Roetgerink 
en Myrthe 
Damen



Organisatie 
regio’s

Regio’s worden begeleid door samenroepers en/of aanspreekpunten.

Alleen voor de onderstaande regio’s zijn we nog op zoek:
• Veluwe 
• Noord-Holland Zuid – het Gooi
• Utrecht
• Haaglanden (alleen vacature aanspreekpunt)

Landelijke bronhouders zijn geen vaste deelnemer bij de regionale 
bijeenkomsten, BO en OOB ook niet.

Lijst met aanspreekpunten / samenroepers staat op de website! 



Mentimeter



Wie ben jij?

• Vanuit welke bronhouder ben je hier vandaag?

o Waterschappen
o Provincies
o Rijkswaterstaat
o Rijksvastgoedbedrijf namens Defensie
o Gemeenten
o Ministerie van LNV (RVO)
o ProRail
o Geen bronhouder, anders.



Waar sta jij?

• Wat is jouw rol of functie?

• Lijst met antwoorden



Waar staat jouw 
BGT?

• Ben je klaar met IMGEO2.2?

• Ja/bijna/weet ik niet 



Waar staat jouw 
BGT?

• Ben je betrokken bij het gebruik van de BGT binnen 
jouw organisatie?

• Ja/nee 



Waar staat jouw 
BGT?

• Waar wordt de BGT binnen jouw organisatie voor 
gebruikt?

• Antwoordenlijst



Hoe vaak gebruik je de kwaliteitsdashboards? 

Niet, 1x per kwartaal, 1x per maand, 
vaker (meerkeuze)

Kwaliteit



Samenwerking

• Wat vind jij waardevol in de samenwerking? 

Lijst met antwoorden onder elkaar 



Samenwerking

• Wat mis je in de samenwerking? 

Lijst met antwoorden onder elkaar 



Ondersteuning

• Lees je de SVB-BGT nieuwbrief?

• Ja/nee/vertel me meer!



Ondersteuning

• Heb je tips voor de nieuwsbrief?
Lijst met antwoorden



Ondersteuning

• Gebruik je de website www.svb-bgt.nl?
Ja/nee



Ondersteuning

• Heb je tips voor de website?
antwoordenlijst



Ondersteuning

• Waar ga je naar toe met vragen over de BGT?

• Lijst met antwoorden onder elkaar



Ondersteuning

• Waar ga je naar toe met vragen over SVB2BGT, de 
uitfasering van BRAVO?

• Lijst met antwoorden onder elkaar



Weet je wie jouw regionale samenroeper/aanspreekpunt is?

Ja/nee/niet van toepassingSVB-BGT in 
de regio: 



Wat vind je van de hoeveelheid regionale afstemming?

Te weinig
Precies goed

Te veel

SVB-BGT in 
de regio: 



Jouw advies 
voor SVB-
BGT:  

Wat is jouw advies voor SVB-BGT?

Lijst met antwoorden



Jouw advies 
voor SVB-
BGT:  

Wat wil je op volgende SVB-BGT 
contactmiddag *zeker* zien? 

Lijst met antwoorden



Programma

13:30 Welkom (John Verheijen, Jos Verdoold)

13:45 Community (Heidi van der Vloet, Bert Huis, 

Vincent Janssen)

14:20 Kwaliteitsmanagement (Janneke de Zwaan)

14:45 Pauze

15:00 SVB2BGT (Roelof van der Wal)

15:35 3D topografie bij RWS (Tessa Eikelboom, 

Viola de Lange, Annemarie van Gelder)

16:00 Netwerk borrel


