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Samenvatting 

Deze ledenbrief informeert u over de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het 

structureren van overleggen in het gemeentelijk domein Geo-informatie. De V N G verzoekt u de 

onderstaande adviezen over te nemen en deze brief ter beschikking te stellen aan uw afdeling 

Geo-informatie. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Het belang van de Geo-informatie 
Geo-informatie gaat over ruimtelijke informatie die gerelateerd is aan een fysieke locatie. 

Denk hierbij aan informatie over Adressen, Gebouwen, Wegen, Water en Percelen. Geo-

informatie is onder meer van belang bij beleidsvorming, ruimtelijke ordening, 

overheidsbesluiten, rampenbestrijding en het beheer van de openbare ruimte. 

• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

De B G T wordt dé digitale grootschalige basiskaart van heel Nederland waarin op een 

eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, 

spoorlijnen en terreinen is geregistreerd. De BGT is onderdeel van het Stelsel van 

Basisregistraties. Hierbij informeren wij u over die aspecten die voor u van belang zijn. 

• Gemeentelijk Geo Beraad 
Mede vanwege de invoering van de gemeentelijke geo-(basis)registraties is aanpassing 

van de gemeentelijke geo-overlegstructuren onvermijdelijk. Voorstel is een structuur 

waarin de geo-managers op gemeentelijk niveau en de bestuurders in landelijke geo-

overleggen kennis en standpunten kunnen uitwisselen. 

• Advies aan gemeenten 
a) Win grootschalige topografie in op het niveau "IMGeo" en integreer deze digitale kaart 

in de gemeentelijke processen zoals die voor het beheer van de openbare ruimte, 

b) Participeer in de "community" van het samenwerkingsverband bronhouders BGT en 

onderzoek de schaalvoordelen en kostenbesparingen in de "facility". 

c) Neem deel aan het Gemeentelijk Geo-beraad om zo maximale invloed uit te kunnen 

oefenen op landelijke bestuurlijke besluitvorming in het geo-domein. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Deze ledenbrief informeert u over de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het 
structureren van overleggen in het gemeentelijk domein Geo-informatie. De V N G verzoekt u de 
onderstaande adviezen over te nemen en deze brief ter beschikking te stellen aan uw afdeling 
Geo-informatie. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Het belang van geo-informatie 

• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

• Gemeentelijk Geo Beraad 

• Advies aan Gemeenten 

Het belang van Geo-informatie 

Geo-informatie gaat over ruimtelijke informatie die gerelateerd is aan een fysieke locatie. 
Ruimtelijke informatie bevat topografische en administratieve gegevens over bijvoorbeeld 
Adressen, Gebouwen, Wegen, Water en Percelen. Een veel gesteld ervaringscijfer is dat 80% 
van de overheidsinformatie een ruimtelijke component heeft. Daarom is het van het grootste 
belang dat deze basiscomponent op orde is, omdat deze gegevens basis zijn voor beleidsvorming 
en overheidsbesluiten. Juiste Geo-informatie is niet alleen noodzakelijk bij het opstellen van 
bestemmingsplannen, afhandelen van omgevingsvergunningen, rampenbestrijding en het 
doelmatig beheren van de openbare ruim. Het kan ook behulpzaam zijn bij het maken van 
ruimtelijke analyses zoals het vinden van de beste locaties voor (openbare) gebouwen zoals 
scholen, bibliotheken en coffeeshops 
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Tijdens het V N G congres van juni 2011 heeft u met kennisgeving ingestemd met de 
@genda2015. Deze agenda formuleert onze gezamenlijke koers informatiebeleid voor de 
komende jaren. Hierin is opgenomen dat "het een essentiële voorwaarde voor betere 
dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is dat alle overheden altijd van correcte 
basisgegevens gebruik maken. Basisregistraties zijn gegevensverzamelingen die eenmalig door 
de overheid worden ingewonnen en meervoudig door alle overheden verplicht worden gebruikt". 

Het stelsel van basisregistraties is een belangrijk onderdeel van het Nationaal 
Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP). Het NUP biedt een 
basisinfrastructuur van ICT-bouwstenen, die randvoorwaardelijk is om uw ambities te kunnen 
realiseren. V N G en KING ondersteunen de komende jaren de gemeenten bij de invoering van het 
N U P (Operatie NUP). Zie hiervoor de V N G ledenbrief "stand van zaken N U P en e-overheid" d.d. 
08-11-2011. 

In het ruimtelijke domein is de gemeente verantwoordelijk voor de "Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen" (BAG), de "Basisregistratie Onroerende Zaken" (WOZ) en binnenkort de 
"Basisregistratie Grootschalige Topografie" (BGT). De gemeente is verder verplicht afnemer van 
de "Basisregistratie Kadaster" (BRK), de "Basisregistratie Topografie" (BRT) en in de toekomst 
van de "Basisregistratie Ondergrond" (BRO). 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

De BGT wordt dé digitale grootschalige basiskaart van heel Nederland waarin op een eenduidige 
manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en 
(landbouw)terreinen is geregistreerd. De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. 
Hierbij informeren wij u over die aspecten die voor u van belang zijn. 

Bestuurlijk draagvlak 

De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal 
Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP), is onderdeel van het Stelsel van 
Basisregistraties waarvoor geldt eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik 
door alle overheidsinstanties en is opgenomen in de @genda2015 die de gezamenlijke 
gemeentelijke koers betreffende het Informatiebeleid formuleert. 

Basisregistratie Grootschalige Topografie 

Het doel van de B G T is betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, administratieve 
lastenverlichting, betere samenwerking bij de overheid en kostenbesparing. Vanaf 1-1-2017 
moeten alle overheden de B G T gebruiken als ondergrond voor beleid, bestuur en beheer. Denk 
hierbij aan onder meer het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing, het in beeld brengen 
van de bevolkingssamenstelling, het beheer van de openbare ruimte en aanrijdroutes voor de 
hulpdiensten. Op dit moment bestaan er wel grootschalige topografische kaarten maar deze zijn 
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niet van uniforme inhoud en kwaliteit, sluiten onvoldoende op elkaar aan en zijn niet 
landsdekkend. De wet BGT wijst de volgende bronhouders aan: Gemeenten, Provincies, 
Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en Prorail. Deze bronhouders zijn 
verantwoordelijk voor de productie en assemblage van de grootschalige topografie en het leveren 
daarvan aan de Landelijke Voorziening (LV) bij het Kadaster. De LV wordt verantwoordelijk voor 
de distributie naar alle gebruikers. 

Gefaseerde invoering in tijd en kwaliteit 

Door V N G en KING is een zogenaamde Uitvoeringstoets uitgevoerd met als doel om na te gaan 
of de wet voor gemeenten uitvoerbaar is. Mede op basis van deze toets hebben de gezamenlijke 
bronhouders voorgesteld om de wet gefaseerd in tijd en kwaliteit in te voeren. Fasering betekent 
dat er op 1-1-2016 een BGT is die kwalitatief minimaal gelijk is aan de huidige grootschalige 
kaarten die bovendien landsdekkend, objectgericht en samen met alle bronhouders is afgestemd 
en geassembleerd. Op 1-1-2017 gaat het verplicht gebruik van de BGT voor alle 
overheidsinstanties in. Op 1-1-2020 is de tweede fase van de BGT gereed waarin alle attributen 
zijn geregistreerd. Tegelijk start op 1-1-2020 ook het verplicht gebruik van de geregistreerde 
attributen. 

Inhoudelijke toelichting: "Op 1-1-2016 is er een BGT waarin (1) ten minste de huidige 
inhoud van de bestanden bij de bronhouders is omgezet in (2) een landsdekkend bestand 
(3) in de taal van de BGT". 

1. Het eerste deel van de zin betekent dat iedere bronhouder alle huidige 
beschikbare grootschalige topografie voor 1-1-2016 aanlevert. Advies is om ook 
alle grootschalige topografie die u tussen nu en 1-1-2016 inwint ook aan te 
leveren, dit komt de kwaliteit van de BGT 1e fase ten goede en voorkomt dat u in 
de periode 2016-2019 extra kosten maakt. Bent u bronhouder van objecten die u, 
om wat voor reden dan ook, nog niet heeft ingewonnen dan bent u niet verplicht 
deze voor 1-1-2016 alsnog in te winnen en daarvoor nu extra kosten te maken. 

2. Landsdekkend betekent geen overlap en geen gaten in de kaart. Dit vereist 
optimale afstemming tussen de bronhouders (zie paragraaf 
Samenwerkingsverband bronhouders). 

3. Het derde deel van de zin betekent dat u alle grootschalige topografie in de vorm 
van objecten aanlevert. Alle objecten behoren tot één van de hoofdklassen 
Transport, Terrein, Water, Bouwwerk, Functioneel gebied, Ongeclassificeerd of is 
een Plaatsbepalingspunt. Verdere onderverdeling overeenkomstig het 
informatiemodel BGT (zie volgende paragraaf) is toegestaan (aan te bevelen) 
maar in de 1e fase nog niet verplicht. In de 1e fase zijn, naast geometrie, 
minimaal de volgende attributen (kenmerken) verplicht: identificatie object, tijdstip 
registratie (of tijdstip eerste aanlevering) en identificatie bronhouder. Overige 
kenmerken overeenkomstig het informatiemodel zijn in de 1e fase welkom, maar 
pas na op einde van de 2e fase verplicht ingevuld. 
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Informatiemodel 

Onlangs heeft Geonovum het Informatiemodel Grootschalige Geografie (IMGeo) gepubliceerd. Dit 
model beschrijft hoe de locatie van objecten zoals lichtmasten, verkeersborden, groenvlakken, 
wegen en panden inclusief de administratieve kenmerken het beste uniform kunnen worden 
vastgelegd en aan welke kwaliteit ze moeten voldoen. Uit een uitgevoerde Maatschappelijke 
Kosten en Baten Analyse is gebleken dat het niveau IMGeo het beste aansluit bij de 
gemeentelijke processen voor het beheer van de openbare ruimte. Het wettelijke niveau IMBGT 
is te extraheren uit het niveau IMGeo. 

De V N G adviseert gemeenten vanaf nu op het niveau van IMGeo topografie in te winnen omdat 
daarmee de maximale baten uit de BGT zijn te halen. Dit betekent voor u ook gelijk de grootste 
uitdaging: het inwinnen en vervaardigen van Grootschalige Topografie is eventueel uit te 
besteden, maar het integreren van deze topografie (volgens eenmalig inwinnen en meervoudig 
gebruik) in de processen openbare ruimte is een taak die gemeenten zelf moeten uitvoeren. 

Samenwerkingsverband van bronhouders 
De wet schrijft voor dat bronhouders zorg dienen te dragen voor de onderlinge afstemming van 
begrenzing en onderlinge aansluiting van de objecten zodat geen overlap of witte vlekken in de 
kaart ontstaan. Om deze afstemming tussen bronhouders alsmede het assemblageproces zowel 
tijdens de opbouw en vervolgens in de bijhouding van de kaart te ondersteunen en om de 
geassembleerde kaart aan de Landelijke Voorziening bij het Kadaster te kunnen leveren wordt 
een "Samenwerkingsverband van Bronhouders" (SVB-BGT) opgericht. Door betere 
samenwerking en afstemming is het mogelijk eenmalig te meten en efficiënter de kaart te 
produceren, wat zal leiden tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. 

Het S V B - B G T zal bestaan uit een community en een facility deel. De community zorgt voor 
afstemming, assemblage en levering aan de Landelijke Voorziening (LV). Het is noodzakelijk dat 
alle bronhouders hierin participeren zodat de LV één aanbieder, het S V B - B G T krijgt. De facility 
kan op verzoek van bronhouders via betaalde opdrachten gemeenten ontzorgen in de productie 
en/of beheer van de BGT. Het S V B - B G T zal de huidige stichtingen Grootschalige Basis Kaart 
Nederland (GBKN), die zichzelf gaan opheffen, opvolgen. Tijdens de transitiefase zal het S V B -
BGT de regie voeren over het converteren van de huidige bestaande grootschalige kaarten 
(GBKN) naar de nieuwe BGT. Voorstel is om, ongeveer overeenkomstig de indeling van de 
veiligheidregio's, 25 transitieregio's te vormen zodat aan de ene kant goed is in te spelen op de 
lokale/regionale problematiek en er aan de andere kant voldoende mogelijkheden zijn om het 
inwinnen optimaal uit te besteden. Binnen een regio hoeft niet iedere bronhouder gelijktijdig over 
te stappen van de G B K N naar de BGT, wel zal voorkomen worden dat een bronhouder zowel 
G B K N én BGT moet leveren. Via diverse uitgevoerde proeven in zowel landelijk en stedelijk 
gebied is aangetoond dat de diverse bronhouders goed in staat zijn gezamenlijk een B G T voor 
die gebieden op te bouwen. 
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Uitgangspunt van de samenwerking in het S V B - B G T is de gelijkwaardigheid van de bronhouders. 
In het stichtingsbestuur krijgen alle (koepels van) bronhouders daarom gelijk stemrecht. 
Gemeenten en andere bronhouders kunnen, al dan niet regionaal, zelf samenwerkingsverbanden 
oprichten en topografie assembleren. Voorwaarde is wel dat zij hun geassembleerde topografie 
via het S V B - B G T aan de LV leveren. Het rechtstreeks leveren van (geassembleerde) topografie 
aan de Landelijke Voorziening is niet mogelijk. Ook de levering van topografie van de landelijke 
bronhouders ten behoeve van assemblage verloopt via het S V B - B G T . 

Financiering B G T 
Transitie alle bronhouders: de totale transitiekosten voor alle bronhouders van de bestaande 
G B K N naar de BGT tot 1-1-2020 zijn, op basis van een zevental proefgebieden waar de transitie 
is uitgevoerd, begroot op ruim 29 Miljoen Euro. Het Rijk stelt een transitiebedrag van 8 Miljoen 
Euro beschikbaar aan het S V B - B G T dat dit bedrag gaat gebruiken voor assemblage zodat de 
bronhouders hiervoor geen kosten hoeven te maken. Dit betekent dat nog een aanvullend 
transitiebedrag van minimaal 21 Miljoen euro nodig is. Dit resterende bedrag wordt gedekt via de 
inzet van bestaande beheerbudgetten van oude en nieuwe bronhouders en door maximale inzet 
van het S V B - B G T en de daarmee te behalen schaalvoordelen. 

Transitie gemeenten: de transitiekosten voor gemeenten zijn voor 2/3 deel te relateren aan het 
aantal inwoners en voor 1/3 deel aan het aantal hectaren oppervlakte. Hieruit volgt een zeer 
globale rekenmethode voor gemeenten voor het aanvragen van krediet: indicatief 1 Euro per 
inwoner plus 2 Euro per hectare. In deze bedragen zijn niet meegenomen a) het wegwerken van 
eventuele achterstanden ten opzichte van de huidige G B K N norm, b) de geadviseerde transitie 
naar IMGeo, voor zover nog niet uitgevoerd en c) de integratie van de grootschalige topografie 
met de beheerprocessen openbare ruimte. Gemeenten die nu al (deels) over een objectgevormd 
bestand op IMBGT of zelfs IMGeo beschikken hebben die transitiekosten al (deels) eerder 
gemaakt. Hoewel de transitie is te spreiden over een periode van zeven jaar, zijn de kosten in 
deze periode hoger dan de baten. Potentieel zijn er grote baten ten aanzien van het beheer van 
openbare ruimte en de dienstverlening. 

Exploitatie gemeenten: ten behoeve van de exploitatie stelt het Rijk jaarlijks een bedrag van 
ongeveer 8,8 Miljoen Euro ter beschikking aan gemeenten als tegemoetkoming voor het 
wegvallen van inkomsten uit bijdragen van onder meer de netbeheerders. De V N G zal dit voorjaar 
een voorstel doen hoe deze bedragen daadwerkelijk te verdelen. 

Vervolgtraject 
De uitvoeringstoets constateert dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over met name de 
financiering, de organisatorische consequenties voor gemeenten en uitvoerings-consequenties 
zoals beschikbare ICT en digitale koppelingen. Het programmabureau BGT van het ministerie van 
l&M zal de komende maanden bovenstaande onderwerpen verder uitwerken, de in de 
uitvoeringstoets geconstateerde knelpunten samen met de bronhouders oplossen en een 
handreiking laten opstellen aan de hand waarvan de bronhouders de BGT kunnen invoeren. 
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Via een deze zomer uit te voeren Impactanalyse zal nagegaan worden wat de invoering van de 
BGT voor gemeenten betekent en of de geconstateerde lacunes voldoende zijn ingevuld. 
Het S V B - B G T is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen en zal in samenspraak met alle 
bronhouders voor het einde van dit jaar per regio een transitieplan opstellen. In 2013 zullen de 
transities aanvangen te beginnen in Flevoland en Midden en West Brabant. Met de Minister is 
afgesproken dat op basis van de eerste transities geëvalueerd zal worden of de financiering van 
de BGT adequaat is. Zonodig zal worden ingegrepen in het transitieproces op tijd en kwaliteit. 

Het ministerie van lenM stuurt waarschijnlijk nog deze maand het wetsontwerp BGT naar de 

Ministerraad. Daarna volgt het advies door de Raad van State. 

Meer informatie 
Meer informatie over de BGT kunt u vinden op www.svb-bgt.nl en www.geonovum.nl 
Voor vragen kunt u terecht bij het S V B info(5)svb-bqt.nl. het programmabureau BGT 
postbus.bgt@minienm.nl en het informatiecentrum van de V N G : informatiecentrum@vng.nl. 

Gemeentelijk Geo Beraad 

Nu gemeentelijke geo-(basis)registraties zijn of worden ingevoerd en de gevolgen van de nieuwe 
politiek bestuurlijke lijnen voor de overheidsinformatievoorziening zichtbaar worden, is aanpassing 
van de gemeentelijke geo-overlegstructuur onvermijdelijk. Erkend wordt dat het voor V N G en 
gemeenten, op zowel bestuurlijk als op geo-managementniveau, noodzakelijk is een 
intergemeentelijk overleg te hebben over vraagstukken in de samenhangende werkvelden 
Vastgoed-, WOZ- en Geo-informatie. 

V N G , met organisatorische ondersteuning van Dataland, staan een overlegstructuur voor dat: 
a) gemeentelijke geobestuurders een platform biedt waardoor zij in gezamenlijkheid tot een 

advies kunnen komen, 

b) gemeenten op geo-managementniveau de gelegenheid geeft om tijdig invloed uit te 
oefenen op ontwikkelingen en beleidsvoornemens en 

c) de V N G als hét kanaal gebruikt om het geo-werkveld te consulteren in het kader van haar 
belangenbehartigende taken. 

Voorgesteld wordt een structuur waarbij 
a) aan de basis in vier landelijke regio's (Noord, Oost, Zuid, West) de gemeentelijk Geo 

vertegenwoordigers jaarlijks twee maal bijeenkomen. Elke regio kiest uit haar midden een 
voorzitter. V N G en Dataland faciliteren inhoudelijk respectievelijk organisatorisch. 
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b) twee of drie maal jaarlijks de regiovoorzitters bij elkaar komen in een coördinerend 
overleg onder voorzitterschap van de V N G en Dataland als secretaris. Bij dit overleg 
worden ook de ambtelijke vertegenwoordigers in landelijke geo-
project(begeleidings)groepen uitgenodigd zodat kennisuitwisseling optimaal kan 
plaatsvinden. 

c) eens per jaar op bestuurlijk niveau onder voorzitterschap van de directie van de V N G alle 

geo-bestuurders bij elkaar komen die de VNG/gemeenten vertegenwoordigen in 

landelijke Stuurgroepen. Voorzitter en Secretaris van het coördinerend overleg bereiden 

dit overleg voor en zijn daarbij aanwezig. 

V N G en Dataland hebben inmiddels ingestemd met dit advies en er zijn ook al tientallen 
gemeenten geconsulteerd. In maart 2012 komt voor de eerste keer het coördinerend overleg 
bijeen waarna de regionale bijeenkomsten worden georganiseerd. Uw geo-manager ontvangt 
voor de regionale bijeenkomsten een uitnodiging. 

Meer informatie over het Gemeentelijk Geoberaad kunt u vinden op www.vng.nl en 
www.dataland.nl. Voor vragen kunt u terecht bij het informatiecentrum van de V N G : 
informatiecentrum@VNG.nl en info@dataland.nl. 

Advies aan Gemeenten 

IMGeo: De V N G adviseert gemeenten vanaf nu topografie op het niveau van IMGeo in te winnen 
en te integreren met de processen openbare ruimte, omdat daarmee de maximale baten uit de 
B G T zijn te halen. 

S V B - B G T : De V N G adviseert gemeenten om minimaal deel te nemen aan het community deel 
van het Samenwerkingsverband BGT en om bij het facilitydeel de mogelijke schaalvoordelen en 
kostenbesparingen te onderzoeken. 

GemGeo: De V N G adviseert om deel te nemen aan het Gemeentelijk Geo beraad om zo 
maximale invloed uitte kunnen oefenen op landelijke bestuurlijke besluitvorming. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs .C.J .G.M. de Vet 

lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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