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Verantwoording BAG, BGT en BRO 2019

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u ter kennisneming de verantwoordingsrapportages 2019 aan met
betrekking tot het Bestuur en Beheer van de:

. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG);

. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);

. BasisregistratieOndergrond (BRO).
Deze rapportages zijn opgesteld in het kader van het traject Eenduidige Normatiek Single
lnformation Audit (ENSIA).

De ENS|A-rapportages zijn, zoals voorgeschreven, voor 31-12-2019 ingeleverd. De
bestuurlijke verantwoording vindt momenteel plaats; deze moet voor 1-5-2020 opgeleverd
worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De stand van
zaken per werkterrein is als volgt:

BAG
Het BAG-beheer behaald een gemiddelde score van 90%. Het BAG-beheer is in 2019 goed
verlopen; aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Het Kadaster Kwaliteitsdashboard toont dit
aan. Het bijhoudingsproces kan worden verbeterd door automatische koppeling van de
vergunningenapplicatie met de BAG-applicatie; dit komt de tijdigheid en volledigheid ten
goede.

BGT
De BGT behaalt op alle onderdelen een maximale score van 100%. De tweede fase BGT is

afgerond. Dit betekent dat de Landelijke Voorziening BGT volledig is gevuld, het beheer
technisch en procesmatig is ingeregeld, en diverse kwaliteitscontroles en -verbeteringen zijn
uitgevoerd.
Het SVB (samenwerkingsverband met Bronhouders)-BGT heeft de gemeente een akkoord
gegeven op het afronden van de 2e fase. De diverse Kwaliteitsdashboards geven aan dat
de kwaliteit van de gegevens in het bronhoudersgebied van de gemeente voldoet aan de
normen.
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Naast het in stand houden van de kwaliteit zal er in 2020 bijzondere aandacht besteedt
worden aan de in- en externe samenwerking en proces- en bestandsverbeteringen.
BRO
Het BRO-beheer is een vrij nieuwe basisregistratie. De rapportage toont dat het BRO-
beheer nog niet voldoende is geborgd in onze organisatie. Hier zijn een aantal aanleidingen
voor te geven.

o Medio 2019 is de organisatie er in geslaagd om een BRO-
beheerder/bodemcoördinator aan te stellen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde
om de processen van de BRO goed te borgen. De organisatie kreeg in 2019 te
maken met de PFAS-problematiek waardoor er capaciteit op de BRO verloren is
gegaan.

¡ Middels ENSIA wordt enkel getoetst op opzet en bestaan van de processen en niet
op de werking. Zo kent de organisatie ongeschreven werkinstructies en processen
maar doordat deze niet aan het papier zijn toevertrouwd wordt de
scoringspercentages aanzienlijk naar beneden gebracht.

De organisatie is er in geslaagd om tijdig (voor 31-12) alle verplichte onderdelen van de
BRO op te leveren aan het landelijk portaal. Voor 2020 is een verbeterplan opgesteld
waardoor de verwachting is dat de score voor ENSIA 2020 naar verwachting hoger zal
liggen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.
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