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I Het belang van de BasisregÍstratie Grootschalige
Topografie

1.1 BasisregistratÍe Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal:
grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,
wegen, water, spoorlijnenen groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doelvan de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens
over de grootschalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartiien in Nederland
werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

. een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd
actueel en betrouwbaar;

o administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en
minder moeite om gegevens aan te leveren;

. een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over
gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogeliik;

¡ kostenbesparing, want mínder fouten, minder inwinnen en minder
comm unicatieproblemen zorgen voor mi nder kosten.

1 .2 Onderdeel van fief súels el yan basisregisfraÍles

De BGT is een belangrijk onderdeelvan het stelsel rran basisregistraties. Basisregistraties
maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT
eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze
gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens ls dus niet
meer nodig.

1.3 AIs verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind
uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal
verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan
het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.
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2 Bestuurlijke verantwoording

Deze rapportage is opgesteld op basis van de zelfevaluatie BGT als onderdeel van ENSIA
(Eenduidige Normatiek Single lnformation Audit)

2017 is het proefjaar voor de zelfcontrole via de ENS|A-systematiek voor de BGT.

Hoeweldeelname aan de zelfcontrole BGT in 2017 Íormeel nog niet verplicht is, zijn alle
bronhouders vezocht dit jaar al meedoen. Op die manier kunnen bronhouders ervaring
opdoen en kan de zelfcontrole geëvalueerd en verbeterd worden.

De vragenlijst zelfevaluatie BGT is onderverdeeld in vier blokken:

o Blokl borging proces: is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de
organisatie?

. Blok 2 tljdigheid: worden de mutaties in de BGT binnen de daartoe verplichte
termijnen doorgevoerd?

o Blok 3 volledigheid: worden alle objecten, die voldoen aan objectdefinities en
waarvan het bestaan bekend ls in de registratie opgenomen?

. Blok 4 juistheid: wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de
juistheid van de gegevens?

Blokl "borqino oroces':

De formatiecapaciteit is voldoende om de kwaliteit te waarborgen.

De processen zijn vastgesteld. Knelpunten in de uitvoering, met name in de relatie BGT-
BOR (Beheer Openbare Ruimte) en het doorgeven van mutiaties vanuit de organisatie naar
de BGT-functionarissen, zijn geëvalueerd en er wordt aan oplossingen gewerkt.

Mandaatregeling wordt ingevoerd.

Blok 2 tiidiqheid:

BGT mutaties die bij de beheerders gemeld worden, worden binnen de vereiste termijnen

ingewonnen en verwerkt.

Het doorgeven van wijägingen in de buitenruimte door de desbetreffende
verantwoordelijken aan de BGT-functionaris blijft een punt van zorg. Door koppeling van

beheers¡atemen, en het vergroten van de bewustwording van de eigen rol in het proces van

mutatiemelden binnen de gehele organisatie, zaldit verbeterd worden.

Het verwerken van terugmeldingen is geborgd. De venrerkingstermijn van 1 werkdag

achten wij niet reëel en staat ook landelijk ter discussie. Derhalve wordt deze termijn niet

gehandhaafd.

Blok 3 vollediqheid:

De BGT is volledig en er zijn geen verbetermaatregelen voorzien op dit punt. De

verminderde score op dit onderdeel wordt veroozaakt door een vraag over de
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afhandeltermijn van terugmeldingen. Het valt te betwisten of deze waag in het onderdeel

volledigheid thuis hoort. Dit punt is derhalve besproken onder het blok tiidigheid.

Blok 4 iuistheid:

Kwaliteitsbeheer op de koppeling met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
wordt doorlopend uitgevoerd.

Afstemming met de WOZ is in opbouw. We gebruiken hiervoor momenteeleigen
controlelijsten en volgen op dit punt de landelijke ontwikkelingen.

Kwaliteitsbeheer in de koppeling met de BOR is deels aanwezig en wordt in de toekomst
uitgebreid. Een advies hierover is in de maak. Tevens zijn we hierbij afhankeliik van de
ontwikkelingen op het gebied van de in gebruik zijnde beheersysteem bii BOR.

Het kwaliteitsdashboard BGT van hot kadaster is in opbouw en bevat op dit moment 2

onderdelen, waerop geen uitval is. Wij denken mee in de doorontwikkeling van het
dashboard. En zullen in de toekomst de uitvalop nieuwe onderdelen in het dashboard
controleren en conigeren.

2.1 Ovenichtsdiagram

ln onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt
gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance
niveau.

ln de rapportage komen de verschillende ondenrrrerpen nog nadrukkelük aan de orde. Waar
relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

HarirralcrcorÐOndcrd¡l
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2. 2 Ve rb eterm aatrege Ie n

Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de rclgende
verbetermaatregelen door te voeren:

Vcrbøtermaatregelen ten aanzien van
Boçing proc€g

Verbetermaatregelen ten aanzien van
Actualiteit

Verbetermaatregelen ten aanzien van
Vollodigheid

Verbetermaatregelen ten aanzien van
Juistheid

Er wordt gewerkt aan het beter biihouden van
de koppeling tussen BGT en BOR obiecten.
Het objectbeheor BOR wordt hor¿ion en
beter belegd/geborgd.
De bewustwording van de eigen rol in het
prc,ces van mutatiemoldon zal worden
vergroot binnen do gehele organisatie.
Een advies hierovcr is in de maak.

Sinds 2O17 is de jaarlijkse
luchtfotosignalering uitgebreid van alleen
panden on bouwwerken naar ook overigo
BGT objecten.

Er zijn geen verbetermaatregolen voozien.
Dc BGT is volledig, orzijn goen
ongeclassificeerde objeclon aanwozig.

Sinds 2017 is de jaarlijkse
luchtrotosignalering uitgebreid van alleen
panden sn bouwwerken naar ook overige
tsGT objecton.
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3. ZelÍevaluatie

3.1 Borging processen

Met onderstaande wagen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel
geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een
adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met
BGTgerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het
volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen
van voor de tsGT gebruikte bewijsmiddelen.

l¡ do ultuorr.lng vrn ö IUrt E@T
ffiicûrÐ.! goboryd ln dr orgrnlrdo?
1. ls do voor hot boheer van de BGT
toegewezen formatiecapaciteit voldoende
voor hot waarborgen van de kwaliteit?

Toelichting op gegeven antwoord:

2. ls de vervanging voor het beheer van de
BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van
de r.egistratie is gewaarborgd?

Toelichting op gegeven antwoord:

3. Zijn de processen die invloed hebben op
de kwaliteit van de BGT beschreven?

Toelichting op gegeven antwoord:

4. Zijn de prooessen die invloed hebben op
de kwaliteít van de BGT bekend?

Antüoord

Ja: De formatie+apaciteit is voldoende voor
het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.

Voor het beheren van de tsGT Purmerend en
Beemster, zijn 2 landmeters en 2bgt-
beheerders structureel beschikbaar.

Ja: Bijañarezigheid van een funetionaris
worden tsGTgerelateerde activiteiten tijdig
overgenomen.

Alle rollen zijn dubbel belegd.
Met 2 landmeters en 2 bgt-beheerders, die
elkaars taken kunnen ovememen bíj
añrezigheid, is de continuïleit gewaarborgd.

Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift
gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering
van de BGTgerelateerde processen.

Zie bijgevoegde procesbeschrijving.

Ja: De processen die invloed hebben op de
kwaliteit van de BGT zijn bii alle betrokkon
functionarissen bekend.

Van alle in de BGT opgenomen objecten
hobben wij in ons BGT objectenhandboek
beschreven, wie er verantwoordelijk is voor
(het op de hoogte zijn van) mutaties aan deze
objecten.
De verantwoordelijken zijn op de hoogte van
hun rol in het doorgeven van mutaties aan de
BGT-functionarissen. Op deze wiize borgen
wij acualiteit en juistheid.
Overige processen zijn ook opgenomen in de
procesbeschrijving en het Handboek BGT.

Toelichting op gegeven antwoord

5. Worden de processen die invloed hebben Nee
op de kwaliteit van de BGT minimaal
eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar
nodig geactualiseerd?
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6. Vindt het inmeten van de BGT-objecten
plaats met de geometrische kwaliteitseisen
die hiervoor zijn geformuleerd?

Toelichting op gegeven antwoord:

ls de uitvoering van de Wet BGT
struc'tursel geborgd in de organlsatie?

Toelichting op gegeven antwoord:

A¡rtwoord

7. Beschikt de organisatie over een actueel
delegatie- en mandaatbesluit waarin alle
relevante taken en bevoegdheden uit de
Wet BGT zijn belegd?

Toelichting op gegeven antwoord:

De processen zijn recent geëvalueerd en naar
aanleiding van de vastgestelde knelpunten
wordt er een verbeteradvies opgesteld.
Verder worden de processen opnieuw
geëvalueerd wanneer daar aanleiding toe is.
Dit zal niet met een vaste jaarlijkse frequentie
gebeuren.

Ja: Alle geometrie voor BGT-objecten is
ingewonnen met de geometrische
kwal iteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.

De vereiste en indien van toepassing
gewenste (hogere) kwaliteit is opgenomen in
het objectenhandboek (zie bijlage).
De wijze van inwinning wordt hierop
afgestemd (terrestrisch, stereokarteren,
puntobject meting in cyclorama's).
Daamaast hebben wij de Afbakenings- en
inwinningsregels BGT vastgelegd (zie
bijlage).
Purmerend beschikt over eigen
landmeetkundige voozieningen en expertise
voor nauwkeurige tenestrische inwinning.

Nee

Ðezezal nog toegevoegd moeten worden
Dít wordt spoedig opgepakt.
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EGT 3.1 Borging procesten

Ð

rcenlage geborgd
rcenlage nlet geborgd

tssvenstaand diagram toont hoe de EGT is geborgd in de organisatie

3.2 Tttdtgheid
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Ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen
getroffen om ervoor te zorgen dat een
wijziging van een BGT-object in het tenein
wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie
ín dc BGT.

Van alle in de BGT opgenomen objecten
hebben wij in ons BGT obiectenhandboek
besohreven, wie er verantwoordelijk is voor
(hetop de hoogte zijn van) mutaties aan deze
objecten.
De verantwoordeliiken zijn op de hoogte van

hun rol in het doorgeven van mutaties aan de
BGT-functionarissen. Op deze wiize borgen
wij actualiteit en juistheld.
Overige processen ziin ook opgenomen in de
proeesbeschrijving en het Handboek tsGT.

Ma de koppeling met de tsOR is er een directe
eomrnunioatie van mutaties richting BGT
beheerder.

lPe
OPe

l. ls hot prooos zo ingcrioht dat slkc
relovants wþiging van e€n BGT-object in
hot tanein tijdlg wordt opgcvolgd door een
bijbehorcnde mutatie in de BGT?

Toelichting op g€geven antwoord:
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Wordt de acûualiteitven de BGT in de
prooesvooring geborgd?

Tevens kunnen medewerkers het interne
terugmeldformulier gebruiken om onjuistheden
en wijzigingen door te geven.

3.3 Volledigheid

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en
waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet bliiken uit
een tijdige en conecte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlükse controle van de
registratie op volledigheid.

Anturoord

AntwoordWorden alle obiec'ten, die voldoen aan de
obiectdeflnities en waeruan het bestaan
bekend ls,ln de registratle opgenomen?

1. Worden alle BGT-relevante objecten
waarvan het bestaan bekend mag worden
verondersteld, in de registratie opgenomen?

Toelichting op gegeven antwoord:

2. Worden alle terugmeldingen behandeld
conform de voorschríften? (Hoofdstuk 6 Wet
BGT)

Toelichting op gegeven antwoord:

Ja: Alle BGT-relevante objecten waarvan het
bestaan bekend is, worden verwerkt in de
BGT-registratie.

Van alle in de BGT opgenomen objecten
hebben wij in ons BGT objectenhandboek
beschreven, wie er verantwoordelijk is voor
(het op de hoogte zijn van) mutaties aan deze
objecten.
De verantwoordelijken zijn op de hoogte van
hun rol in het doorgeven van mutaties aan de
BGT-functionarissen. Op deze wíjze borgen
wij acualiteit en juistheid.
Overige processen zijn ook opgenomen in de
procesbeschrijving en het Handboek BGT.

Nee

Alle terugmeldingen worden behandeld
conform de voorschriften, met uitzondering
van het houden aan de venrerkingstermijn
van 1 werkdag.
Het kan voorkomen dat er meer tiid verstrijkt
tussen de melding en het muteren danwel in

ondezoek zetten van het object.

Dit heeft te maken met de beschikbaarheid
van de verantwoordelijke functionaris
Tevens heeft dit te maken met de
verwerkingstijd die er zit tussen het
aanpassen van een gegeven in de eigen
registratie, en het aanbieden van deze
mutaties aan de Landelijke Voorziening.
Mutaties worden periodiek maar niet dagelijks
verzonden naar de Landelijke Vooziening.

CASA#1420679-v1-Verantwoordingsrapportage_BGT_20'17-Beemster.docx Pag. 1l van 15



De aftrandelingstijd van terugmeldingen is nu
maxlmaal 1 maand, in de toekomst (wanneor
auto matisch berichtenverkoer is gereallseerd

en de huidþe kindeziektes'in de keten'zijn
opgelost) kunnen we dit terugbrengen naa¡' I
week.

3. Wordt hct r'csulteatnan het ondsrzook
dat volgt sp de terugmclding gemcld aan
degene dlc de terugmelding hooftgedaan?

T:oellchting op gsgovcn antwoord:

Wij zijn van mening dat venrerking binnon I
wcrkdag niet realistisoh is.

Het aantal terugmeldingen is overigens zeer
laag, tot zovct'2 ¡tuks.

Ja

4. Wordt jaarlijks geoontroleord of de
registratie vollcdig ie?

Toelichüng op gcgcven antwoord:

Do mcldcr krijgt een email na afhandellng van
dc tcrugmclding.

Ja

Dit gebeur{ inmiddels al voo¡' panden en
overige bouwwerken middels een jaarlijksc
mutatiesignalering in de luchtfoto.
Tcvens is in 2017, aan de hand van de
luchtfoto, ccn mutatiesþnalering cn -kartering
uitgevoerd om aehterstandon in de kaart te
verbetoren.
Voor ovcrige obiecten wordt vanaf 2018 een
vergelljkbare sþnaloring periodiek uitgevoord.
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EGT 3.3 Vollcdigheid

,
o

Pe rcentoge nlel volÞdlg
Percenlrge volÞdþ
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3.4 Juistheid

Met onderstaande vragen is getoetst of op reguliere basis kwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd
over de juistheid van de gegevens. Dit moet blijken uit een periodieke controle naar de
juistheid van de objectkenmerken, uit het doornemen en zo nodig conigeren van uitval in

het kwaliteitsdashboard en uit controle en afstemming met andere (basis)registraties.

Wordt op reguliere ba¡is lwalitelt¡bcheer Antwoord
uitgevoerd naar defuistheld van d¡
gegevens?

1. Wordt de juistheid van de Nee
objectkenmerken periodiek gecontroleerd?

Toelichting op gegeven antwoord: De objectkenmerken worden bij invoeren in
de registratie geacht iuist ingevoerd te
worden.
Daarnaast wordt er door middel van de
koppeling met BOR een extra controle op de
juistheid van de kenmerken uitgevoerd.

2. ls er controle en afstemming met andere
(basis)registraties?

Toelichting op gegeven antwoord:

3. l.leeft u de processen in beeld die mutaties
veroorzaken en maakt u jaarlijks of
tweejaarlijks gebruik van een luchttoto om
gemiste mutaties toch te signaleren en te
venrerken?

Toelichting op gegeven antwoord:

Wijzien geen mogelijkheid om een volledige
controle op juistheid van de objectkenmerken
(periodiek) uit te voeren.

Ja: Minimaal eens per jaar wordt een
controle uitgevoerd tussen de BGT en de
basisregistraties BAG en WOZ op fouten en
inconsistenties.

Controle en afstemming met de BAG is een
doorlopend proces.
Controle en afstemming met de WOZ is
gestart, en loopt op dit moment via de BAG
(voor panden)en via controlelijsten (voor
overige bebouwing).
Tevens is er een actualisering van de WOZ
gepland in het aankomende jaar.

Ja: De processen die mutaties veroorzaken
zijn in beeld en er wordt jaarlijks of
tweejaarlijks gebruik gemaakt van een
luchtfoto om gemiste mutaties alsnog te
signaleren en te verwerken.

De processen die mutaties veroozaken zijn
beschreven in het objectenhandboek, de
procesbeschrijving en het Handboek BGT.

De jaarlijkse luchtfotomutatie is uitgevoerd
voor panden en overige bouwwerken en zal
vanaf 2018 ook periodiek worden uitgevoerd
voor alle overige BGT-relevante objecten.
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