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Verantwoording BAG, BGT en BRO 2018

Geachte leden van de Raad,
Hierbij biedt het College u ter kennisneming de verantwoordingsrapportages 2018 aan met
betrekking tot het Bestuur en Beheer van de:
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG);
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
Basisregistratie Ondergrond (BRO).
Deze rapportages zijn opgesteld in het kader van het traject Eenduidige Normatiek Single
lnformation Audit (ENSIA).Over 2018 is ENSIA voor BAG en BGT verplicht, voor BRO is het
een proefjaar.
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De ENS|A-rapportages zijn, zoals voorgeschreven, voor 31-12-2018 ingeleverd. De
bestuurlijke verantwoording vindt momenteel plaats; deze moet voor 1-5-2019 opgeleverd
worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De stand van
zaken per werkterrein is als volgt:
BAG
Het BAG-beheer is in 2018 goed verlopen; aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Het BAG
Kwaliteitsdashboard van het Kadaster toont dit aan. Het bijhoudingsproces kan worden
verbeterd door automatische koppeling van de vergunningenapplicatie met de BAGapplicatie; dit komt de tijdigheid en volledigheid ten goede.

BGT
De Landelijke Vooziening BGT is volledig gevuld en de BGT Beemster is in beheer bij de
gemeente Purmerend. Het afgelopen jaar zijn, naast het regulier beheer, de volgende
bestandsverbeteringen uitgevoerd :
. Achterstanden in actualiteit zijn opgelost.
De opbouw van de BGT heeft als basis de GBKN, die bij de start van de samenwerking
Purmerend-Beemster een grote bijhoudingsachterstand bleek te hebben. Bewust is er
voor gekozen deze achterstanden pas na opbouw van de BGT op te lossen.
Middels luchtfotosignalering en stereokartering zijn de mutaties ingewonnen en verwerkt
in de BGT. Hierdoor is de actualiteit van de BGT sterk verbeterd.
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lnrichtende objecten die in het verleden in Beemster niet werden bijgehouden in de
kaart, ontbraken in de BGT Beemster. Deze inrichtende'plus'-objecten (IMGEO), zijn in
samenwerking met de beheerders openbare ruimte, geïnventariseerd en ingemeten. Het
betreft onder meer de bomen, lichtmasten en straatmeubilair.
Hierdoor is de volledigheid van de BGT sterk verbeterd.
Het BGT Kwaliteitsdashboard van het Kadaster geeft aan dat de kwaliteit van de gegevens
in het bronhoudersgebied van de gemeente voldoet aan de normen.
Verbetering van de kwaliteitsaspecten tijdigheid en volledigheid wordt beoogd door
koppeling van de BGT met de beheeromgevingen van de openbare ruimte, zowel in
technische als in procesmatige zin. Dit wordt projectmatig opgepakt.
BRO
Slechts enkele bronhouders hebben in 2018 gegevens in de Landelijke Vooziening gezet;
het niet leveren is vooralsnog niet gesanctioneerd. We zijn op de goede weg met het
voldoen aan de wettelijke verplichting. Knelpunt is de aanstelling van een Coördinator
Ondergrond. Dit wordt momenteel opgepakt.
Naast deze drie rapportages zult u de volgende andere ENSIA rapportages ontvangen
DigiD
Suwinet
Jaarverslag privacy en informatieveiligheid.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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Hoogachtend,
en wethouders van Beemster.
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