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 Notulen Operationeel Overleg Bronhouders       
Datum:  8 december 2022 
Tijd:  13.30-15.30uur 
Locatie: online 
 
 
Deelnemers: 
 

Kees Brondijk (vz) SWO De Wolden-Hoogeveen Aanwezig 
Sander Verdonk Provincie Zuid-Holland Afwezig 
Edo op den Dries Gemeente Barneveld Aanwezig 
Jos Brouwer Ministerie van Defensie Aanwezig 
Kevin van Dijk RVO Afwezig 
Annemarie van Gelder RWS Aanwezig 
Yvonne Menten Waterschap de Dommel Afwezig 
Leendert de Ruiter 
(plaatsvervangend 
voorzitter) 

Hoogheemraadschap van Rijnland  
Aanwezig 

Ad Balemans Gemeente Maastricht Afwezig 
Jos Burgers Gemeente ‘s-Gravenhage Aanwezig 
Ruud Puppels ProRail Aanwezig 
Martijn Nijhout Provincie Noord-Holland Aanwezig 
Hans van der Meij SVB-BGT Aanwezig 
Myrthe Damen Landelijk secretariaat SVB-BGT Aanwezig 

 
Agenda 
  
Onderwerp:         Toelichting door: 
 
1. Opening en mededelingen          Kees 

a. Gezamenlijke online bijeenkomst BO, OOB, Samenroepers/Aanspreekpunten. Deze 
bijeenkomst zal in februari of maart plaats vinden. Myrthe zal een datumprikker versturen 
namens het BO en het OOB.  
  

2. Escalatieladder (bijlage 1.a en 1.b)        Janneke 
 
Janneke geeft een toelichting op de escalatieladder die is besproken in het Bronhouders Overleg. In 
eerste instantie was deze ladder alleen voor kwaliteitsissues. Maar nu is besloten om deze toch breder 
te kunnen inzetten. Er is een escalatieladder proces gemaakt. We kenden al het stroomschema maar 
daar is nu een aanpassing aan gedaan. 
 
Het OOB gaat akkoord met deze ladder. 

 
3. Verslagen          

a. Notulen OOB vergadering 20221103  (bijlage 2)    Kees 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

b. Notulen BO 20221025 (bijlage 3) 
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Er zijn geen opmerkingen over de notulen.  
c. Notulen BO 20221122 (bijlage volgt) 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 
 
  

4. Actielijst           
a. Actielijst OOB 20221103  (bijlage 4)      Leendert 

Ruud Puppels heeft een wijzigingsverzoek: trappen ProRail gebied. 
 
Informatie over SVB2BGT: https://www.svb-bgt.nl/nieuws/update-op-de-voortgang-van-
svb2bgt/  
 

b. Actielijst BO 20221025 (bijlage 5) 
Er zijn geen opmerkingen over de actielijst. 

c. Actielijst BO 20221122 (bijlage volgt) 
Er zijn geen opmerkingen over de actielijst. 

 
 
5. Praktisch 

a. Vragenlijst doorontwikkeling BGT Bronhouders (bijlage 6)   Myrthe 
Deze vragenlijst is samengesteld door enkele BO-leden. Het doel is om inzicht te krijgen in 
de doorontwikkeling bij bronhouders. Dit gaat in principe via BO-leden dus dit is 
voornamelijk ter kennisname. OOB-leden, en andere leden van de organisatie, zullen door 
de BO-leden hierbij betrokken worden.  
 

b. Reactiebrief SSC de Kempen        Kees 
Kees is nog niet toegekomen aan het schrijven van deze brief. Er is tot nu toe nog geen 
reactie gekomen op de email. Kees vraagt of het OOB akkoord is met het versturen van een 
nieuwe brief. Een simpele brief met een herinnering aan SSC de Kempen dat er een brief 
gestuurd is en dat er nog geen reactie gekomen is. Het OOB gaat hier akkoord mee.  
 

c. Probleem BRAVO: status        Kees 
BRAVO heeft mutaties goedgekeurd die LV heeft afgekeurd. BRAVO heeft ook een 
bijbehorend goedkeuringsbericht verzonden. Bronhouders zijn hierover geïnformeerd.  
 
Actiepunt 42 @Annemarie Kadaster benaderen over dit punt.  
 

d. Gezamenlijk actiepunten oppakken       Leendert  
Actie punt 21: Annemarie heeft begrepen dat daar een wens is. Ze wilt hier bij helpen in 
samenwerking met een ander OOB-lid. Er wordt besproken hoe en of dit soort trappen in 
de BGT opgenomen moeten worden, aangezien het geen openbare paden zijn. Er wordt 
besloten om deze trappen als ‘voetpad op trap’ aan te  duiden. Geonovum zal gevraagd 
worden om de definitie te wijzigen. Actie 43 @ Ruud: deze definitie gebruiken en verzoek 
tot wijzigen bij Geonovum aanvragen. Actiepunt 21 wordt van de actielijst verwijderd.  
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Actiepunt 19: Annemarie geeft aan dat RWS is benaderd door een gemeente over steigers 
die niet bijgehouden waren in de BGT waar RWS bronhouder van is. Dit veroorzaakte een 
discussie over of het bronhouderschap wel bij RWS hoort te liggen. Sommige vlakken 
passen bij meerdere bronhouders tegelijkertijd. Annemarie heeft samen met Silvy Horbach 
hierover gesproken en ze vragen zich af of andere OOB leden dit probleem herkennen met 
havens.  
 
OOB-leden geven aan hier geen problemen mee te hebben. Er is vaak geen structureel 
beheer maar als er een probleem als dit aangekaart word lossen ze het op als dat lukt. Als 
dat niet lukt is dat vaak geen probleem. Annemarie vraagt op de OOB-leden hun achterban 
te raadplegen hierover.  
 
Edo geeft aan dat de Kennisbank van het GGB een goede plek is om dit soort vragen op te 
stellen. Kees bied aan om een vraag hierover namens RWS op de Kennisbank te plaatsen.  

 
Actie 44@ Leendert navraag doen bij UvW over wat andere waterschappen doen met 
steigers.  
Actie 45@ Annemarie vraag opstellen zodat de OOB-leden dit kunnen delen met de 
achterban. Actie 46 @allen: vraag delen met achterban. 
 
    

6. ICT              
a. Stand van zaken SVB2BGT       Edo 

De ontwikkeling van SVB2BGT loopt volgens schema. De overstap zal gemaakt worden in 
maart. Het berichtenverkeer zal dan een maand stil komen te staan. Dat zal geen 
problemen opleveren.  
 
Martijn geeft namens Frank Krijgsman aan dat er veel belasting op het systeem ligt omdat 
knikpunten dicht op elkaar liggen. Frank vraagt of er een drempelwaarde ingesteld kan 
worden, een minimale afstand tussen de knikpunten. 
  
Edo geeft aan dat dit probleem voornamelijk bij software ligt dus dat hier met leveranciers 
over gesproken moet worden.   
 
Het OOB geeft aan dat ze hierover kunnen adviseren als er een advies verzoek ingediend 
wordt met meer details en toelichting.  
 

b. Mijn Kadaster – welke knelpunten? 
 
 

7. Kwaliteit            
a. Stand van zaken       Annemarie 
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Alle nieuwe kwaliteitscijfers per 1 november zijn beschikbaar. De volgende update  wordt 
half december verwacht. 
Er is een webinar geweest. Daar is stilgestaan bij kwaliteitsmanagement in het algemeen, 
bevindingen terugmeldingen, en vergelijkingen BAG-BGT. Verder komt  er een nieuwe 
tableau met een lijst van eisen en lijst van signalen.  
 

b. Afronding traject IMGeo 2.2 
Hans geeft aan dat het bijna afgerond is. Voor erven en bossen zijn wat uitzonderingen 
gemaakt.  

 
8. Regio  

a. Vacatures aanspreekpunten en samenroepers     Yvonne/Sander 
Hans geeft aan dat hij in het BO verslag gelezen heeft dat het BO hier geen actie meer op 
gaat ondernemen. Dit is wellicht een onderwerp voor in de nieuwsbrief.  
 

9. Communicatie          
a. Website / Nieuwsbrief       Secretariaat SVB-BGT 

Geen meldingen 
 

10. Rondvraag en sluiting         Kees 
 Hans vraagt of iemand met BRT Next bezig is geweest. Geen andere OOB-leden zijn hier mee bezig 

geweest. BRT wordt niet echt gebruikt bij de OOB-leden. 
 

 Ruud geeft aan dat zij gebruiken maken van The People Group. Door een probleem met de licentie 
kunnen ze geen gebruik maken van het automatische bericht verkeer. Hij vraagt of andere ook last 
hebben hiervan. Geen andere OOB-leden hebben hier last van.  

 


