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Notulen Bronhoudersoverleg         
Datum: 22 november 2022    
Tijd:  15.00– 17.00  
Online via: MS Teams 
 
Deelnemers: 
 

Heidi van der Vloet (vz) Voorzitter BO / gemeenten Aanwezig 
Hans Elsinga (vice vz) Rijksvastgoedbedrijf (Defensie) Aanwezig 
Vincent Janssen Rijkswaterstaat  Aanwezig 
Roelof Boekhold ProRail Aanwezig 
Roelof van der Wal IPO Aanwezig (vanaf 15:45 uur) 
Janneke de Zwaan  VNG Aanwezig 
Bert Huis RVO Aanwezig 
Nicole de Keijzer UvW Aanwezig 
Myrthe Damen Landelijk secretariaat SVB-BGT Aanwezig 
Edwin van Naarden SVB-BGT Niet aanwezig 

 
 
Agenda 
  

1. Opening en mededelingen        Heidi 

Heidi opent de vergadering en heet in het bijzonder Katja van Beem welkom. Katja zal voorlopig 

samen met Nicole de SVB-BGT werkzaamheden op zich nemen. In de toekomst zal besloten worden 

welke dossiers Katja precies op zich neemt.  

 

Iedereen stelt zichzelf voor.  

 

Heidi deelt mee dat Hans een uitnodiging van Ruud van Rossum (BZK) heeft ontvangen om de 

structurele beheerkosten overgedragen systemen SVB-BGT te bespreken. Verschillende SVB-BGT 

Bestuursleden hebben deze uitnodiging, als lid van de Regieraad BGT/BAG BAO, ook ontvangen. 

Ruud stelt voor om een half uur voor het gecombineerd overleg van de Regieraad BGT en het BAG-

BAO op 24 november 2022 hiervoor te reserveren.  

Het BO is van mening dat dit gesprek breder gevoerd moet worden dan voorgesteld. Bovendien 

moet rekening gehouden worden met de grote inspanning die bronhouders al leveren. Dit is twee 

jaar geleden al met BZK afgesproken en vastgelegd in de beslisdocumenten. Het roept verbazing op 

dat BZK nu ‘5 voor12’ met deze vraag komt. BO adviseert de bestuurders om dit gesprek niet aan te 

gaan op het door Ruud voorgestelde moment. Janneke zal een schriftelijke reactie opstellen en aan 

de leden van het BO sturen, zodat zij het met de Bestuurders kunnen delen.  
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Nicole vraagt of Geo-Informatie nog deel van GDI gaat worden? Janneke geeft aan dat dit het geval 

is, maar BZK geo kiest toch vaak nog voor een aparte positionering.  

 

2. Verslagen          Heidi 

a) Conceptnotulen BO vergadering 25 oktober (bijlage 1) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Actielijst BO versie 25 oktober        Hans 

a) Nalopen van voortgang acties (bijlage 2, Actielijst BO 20221025)  

De actielijst is doorlopen en de actuele lijst wordt bijgevoegd.  

 

4. Financiën 

a) Kwartaal rapportage (bijlage 3)                 Edwin  

Uit te kwartaal rapportage blijkt dat de uitgaven grotendeels overeenkomen met de 

begroting. Er is een klein bedrag meer uitgegeven dan begroot. 

b) Overige budget 2022         Heidi 

c) Begroting 2023(bijlage 4)       Edwin 

De begroting voor 2023 is 140.000 euro. De uitgaven van de prognose zijn gebaseerd op de 

uitgaven van 2022. Er is 5% indexatie gerekend. De 34.000 euro die over zou blijven kan 

voor eventuele onverwachte kosten gebruikt worden. 

 

5. Stichting SVB-BGT 

a) Jaarplan (bijlage 5)        Heidi 

Het jaarplan voor 2023 is gebaseerd op het jaarplan van 2022 en besproken in het 

Bestuursoverleg.. Er zijn geen aanvulling op het jaarplan gekomen van BO-leden of 

bestuursleden. 

b) Toekomst Bestuur Stichting SVB-BGT      Heidi 

Naar aanleiding van het BO op 25 oktober heeft Heidi een memo opgesteld over de toekomst 

van het Bestuur Stichting SVB-BGT. Het Bestuur heeft deze memo besproken in het 

Bestuursoverleg op 17 november 2022. Alle aanwezige bestuurders gaven aan dat het bestuur 

nog nuttig is dus dat het wenselijk is om door te gaan zoals nu gebeurt. Financiële taken kunnen 

gedelegeerd worden, als er geen statuten voor gewijzigd hoeven te worden. Voorlopig gaan de 

twee opties uit de memo niet onderzocht worden en gaan we door zoals nu gebeurt. Wel 
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bekijkt Edwin van Naarden nog of er dingen in de financiele stroom vereenvoudigd kunnen 

worden. John Verheijen was niet aanwezig bij deze Bestuursvergadering, Jos Verdoold heeft als 

actiepunt om hem bij te praten. 

c) Vervolg SOR: Concept Procesvoorstel (bijlage 6)      Vincent  

De werkgroep SOR, waar Janneke, Bert, Roelof en Vincent in zitten, heeft een vragenlijst 

opgesteld. Deze vragenlijst wordt  met de BO-leden gedeeld. Het is de bedoeling dat bij iedere 

bronhouder samen met diverse betrokken disciplines de onderstaande vragen worden 

beantwoord onder begeleiding van het BO-lid. Deze vragenlijst zal ook in het OOB besproken 

worden. Actiepunt 69@Secretariaat: vragenlijst met OOB delen. Actiepunt 70@allen: vragenlijst 

intern delen en antwoorden ophalen en zorg dragen voor de beantwoording. 

 

6. ICT  

a) Stand van zaken SVB2BGT       Roelof  

Vorige week is de Stuurgroep voor SVB2BGT geweest. De migratie naar SVB2BGT staat gepland 

voor het laatste weekend voor 1 juli 2023. Als het tegen zit zal gekeken worden naar wat 

minimaal nodig is om de migratie door te kunnen voeren. Er zijn maatregelen genomen om de 

deadline te halen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers. Heidi geeft aan dat het 

belangrijk is dat de Stuurgroepleden vanuit de bronhouders (Roelof en Heidi) goed aangeven 

dat ze niet akkoord gaat wanneer het minimum aan functionaliteit niet behaald is.  

 

Roelof geeft aan dat er fout in de LV was geslopen. Na een release in november zijn er een 

aantal mutaties afgekeurd door de LV maar goedgekeurd door Bravo, met bijbehorend 

goedkeuringsbericht.  desbetreffende bronhouders zijn hierover geïnformeerd maar dit 

probleem zal wel nog opgelost moeten worden. Bronhouders zijn nu ‘uit sync’.  

Janneke geeft aan dat dit aan het OOB voorgelegd zou kunnen worden om te adviseren over de 

gewenste oplossingsrichting. Roelof geeft aan dat er eerst een impact analyse gedaan zal 

worden, daarna zal hij het OOB erbij betrekken. Janneke stelt voor dat er een algemeen 

nieuwsbericht hierover geplaats moet wordt. Roelof overlegt hierover met het Kadaster. 

 

7. Kwaliteitsmanagement          

a) Escalatieladder (bijlage 7a en 7b)      Janneke 
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De BO-leden hebben schriftelijk gereageerd op de escalatieladder en deze is ook al besproken bij het 

Bestuur. Het Bestuur gaat akkoord met de escalatieladder en erkent zijn rol er in. Janneke wil de ladder 

met de toezichthouder bespreken als vervolg stap.  

De stroomschema’s op de website kunnen aangepast worden met de nieuwe escalatieladder. Janneke 

zal bij het eerstvolgende OOB overleg aansluiten om de escalatieladder te bespreken.  

 

De brief aan SSC de Kempen namens het OOB is niet volgens de escalatieladder verlopen. Als vervolg 

op de brief van het OOB naar SSC de Kempen gaat Kees Brondijk SSC de Kempen bellen om reactie te 

krijgen, met de aantekening dat het OOB niet over financiële verrekeningen gaat. 

  

De kwaliteitscijfers worden maandelijks aangeleverd. Wanneer een bronhouder niet voldoet aan de 

eisen zal Janneke hier bericht over krijgen en de actie ondernemen die past bij de stappen in de 

escalatieladder. 

 

8. Regionale samenwerking           Vincent/Bert 

 

9. Landschapselementen         Bert 

Bert heeft een presentatie gedeeld ter informatie. Hij wil een korte indruk geven over wat er speelt. 

Hij bespreekt de huidige situatie: veel initiatieven rond landschapselementen, maar momenteel is 

er weinig structurele binding met de BGT. Zie presentatie doorgestuurd door Bert Huis op 22 

november 2022.  

 

De BGT is een grondlaag voor fysiek herkenbare landschapselementen maar niet  hét systeem 

waarin we alle elementen met bijbehorende beheerinformatie gaan opslaan. We kunnen adviseren 

richting partijen die zich met vastlegging bezig houden, om te streven naar een systeem waarbij 

gekoppeld wordt met de BGT (vergelijkbaar met de BGT-BOR en de BGT-BAG koppeling). Het is 

belangrijk dat de governance voor een landschapselementen-systeem goed op orde is.  

 

Bert vraagt of dit in de regieraad geagendeerd kan worden. Heidi geeft aan dat dit op de agenda 

daarvoor zou kunnen of in het tactisch overleg volgende keer. Er is momenteel geen (of 

onbekende) vertegenwoordiging van RVO/LNV in de Regieraad BGT. 

 

10. Communicatie  
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a) Website en Nieuwsbrief        Myrthe 

Myrthe geeft aan dat de nieuwsbrief van november verzonden is. Verder zijn er geen 

bijzonderheden. 

b) Stand van zaken Secretariaat SVB-BGT 2023-2024    Heidi 

De offerte voor 2023-2024 is opgesteld, gebaseerd op de evaluatie. Heidi zal reactie hierop 

geven aan Janneke. Er zitten geen bijzondere prijsverhogingen in en beschrijven taken zijn 

zoals afgesproken.  

 

11. Rondvraag en sluiting         Heidi  

Er zijn geen punten voor de rondvraag.  


