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1. Voortgang activiteiten

Algemene situatie:
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna te noemen BGT)  wordt dé 
gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) voor heel Nederland. De wetgever 
heeft bepaald dat de kaart 1 januari 2016 gereed moet zijn zodat de gegevens ontsloten 
kunnen worden.

Het project wordt in samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Leusden, 
Scherpenzeel en Woudenberg uitgevoerd. Daarvoor zijn portefeuillehouders benoemd en 
is er een ambtelijke Programmateam gevormd. 

Sinds de vorige voortgangsrapportage is het volgende afgerond of besloten:
- geen

De volgende zaken zijn nog in uitvoering:
- Verwerken lopende tekenverzoeken;
- Verbeteren van de kwaliteit;
- Inrichten mutatie-berichtenverkeer van en naar LV-BGT
- Het koppelen middels berichtenverkeer van BOR-Scherpenzeel
- Verwerken opdrachten Facto Geo (mutatiesignalering en kartering) en Arcadis 

(meetwerk)
- Vaststellen begroting 2018

2. Geld
Geen bijzonderheden. Uitgaven passen binnen kosten/dekking. 
3. Risico’s
Risico’s zitten in:

- De potentie van deze basisregistratie: Er zijn veel relaties met andere 
vakgebieden (BOR,BAG,WOZ,GEO) waarover deze projectorganisatie nog geen 
afspraken kan maken. De realisatie van de gekozen BGT-samenwerking krijgt 
hierin de hoogste prioriteit. In oktober worden de mogelijkheden van uitbreiding 
van de samenwerking definitief bepaald én daarna in besluitvorming gebracht

- De technische (ICT) aanpassingen in de vier staande organisaties die geen 
onderdeel uitmaken van dit project. Binnen diverse werkvlakken moeten 
aanpassingen doorgevoerd worden. Denk daarbij aan de BAG of alle pakketten die 
nu de GBKN gebruiken. Ook al valt dit buiten dit project, er wordt nu wel aan 
gewerkt om het gebruik van de BGT gegevens in de BOR-, BAG- en CAD-pakketten 
te realiseren.

- De techniek van de nieuwe landelijke voorziening: Ook bij deze basisregistratie 
wordt de informatie opgeslagen in een Landelijke Voorziening. De technische 
afwikkeling hiervan zal de komende tijd mogelijk voor vertraging zorgen door de 
grote hoeveelheid leveringen, door kinderziektes en onbekendheid. Op dit 
moment merken we dit met name aan de lastige interactie tussen bronhouder en 
LV bij het aanleveren en/of inlezen van mutaties

- Verwerken van mutaties in de BGT-applicatie is nieuw en complex. Ook de 
aanstaande koppelingen met BOR brengen een nieuw type afstemming met zich 
mee. Tot slot is het leveren en ontvangen van mutaties naar en van de LV BGT 
een foutgevoelig proces. Hiervoor blijft extra begeleiding en tijd noodzakelijk

4. Organisatie
De eerste fase van het project is in december 2015 afgerond. 
Fase 2 (01-2016 t/m 12-2018) is in januari 2016 gestart. Dit op basis van het positieve 



collegebesluit over het advies ‘BGT-beheereenheid’ van april 2016.

5. Tijd
Geen
6. Informatie
Omdat de BGT veel relaties heeft met diverse werkterreinen is het creëren van draagvlak 
voor de beheersorganisatie van groot belang. Dit is de afgelopen periode in de vorm van 
gesprekken en presentaties aan collega’s gedaan. Gebruikers zijn in het eerste kwartaal 
door middel van persoonlijke gesprekken meegenomen in de nieuwe werkwijzen. 

Communicatie/burgerparticipatie
N.v.t. 
7. Kwaliteit
Geen bijzonderheden
8. Gevraagd besluit(en)
Geen
9. Bijlagen
Geen
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