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1. Aanleiding en achtergrond
De basisregistratie Ondergrond (BRO) is de laatste basisregistratie van het stelsel. In 
deze basisregistratie komen alle beschikbare gegevens over de ondergrond. Op dit 
moment is de informatie over de ondergrond in beheer bij verschillende organisaties. 
Deze informatie is niet op dezelfde manier gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en 
geharmoniseerd. De BRO zorgt ervoor dat de beschikbare informatie over de ondergrond 
in 1 landelijke voorziening bij elkaar wordt gebracht.  Op deze manier kan informatie 
worden hergebruikt en kan efficiënter gehandeld worden bij een project.

De BRO gaat ervoor zorgen dat goed onderbouwde beleidskeuzes gemaakt kunnen 
worden op het gebied van stedenbouw en aanleg infrastructuur op basis van de 
beschikbare ondergrond-informatie. Daarnaast kan de BRO bijdragen aan het 
ontwikkelen van meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond, zoals de winning van 
aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag. 

De BRO is tot slot een belangrijke basisregistratie voor de uitvoering van de 
omgevingswet. De BRO krijgt een speciale relatie met het beoogde ‘Informatiehuis 
Bodem en Ondergrond’ (IHBO) binnen het digitaal stelsel van de omgevingswet. De 
informatie over de ondergrond is relevant voor veel vraagstukken in de fysieke 
leefomgeving, waaronder bouw, ruimtelijke inrichting, cultureel erfgoed, natuur en 
archeologie.

Invoering van de BRO wordt ondersteund door de rijksoverheid. Voor tranche 1 is dit tot 
en met juni 2019.

2. Opdracht 

Implementatie BRO met de daarbij behorende aansluiting op de landelijke voorziening; 
tranche 1 in 2019 en tranche 2 per 1-1-2020. 

Het doel is om aan te sluiten op de landelijke voorziening BRO zodanig dat alle 
beschikbare informatie over de ondergrond van de gemeente Woudenberg geleverd is 
en beschikbaar is voor alle partijen die plannen hebben op het grondgebied van de 
gemeente.

Naast het feit dat het een wettelijke verplichting is, wordt bijgedragen aan het worden 
van een efficiëntere overheid; eenmalig (aan)leveren en meervoudig gebruiken. 
3. Beoogd (project)resultaat



Na het beschikbaar stellen van de beschikbare informatie over de ondergrond aan de 
landelijke voorziening heeft de gemeente Woudenberg voldaan aan haar wettelijke 
verplichting. 

Door het hebben van alle informatie op 1 locatie kan binnen de gemeente Woudenberg 
efficiënter gewerkt worden aan projecten. 

Nog belangrijker is dat een bijdrage wordt geleverd aan nog efficiëntere overheid en het 
ondersteunen van andere partijen bij het bedenken van een project in de fysieke 
leefomgeving. 

4. Projectgrenzen
De BRO wordt in 4 tranches gevuld. De inhoud van tranche 1 en 2 is bekend. Van de 
tranche 3 en 4 moet de precieze inhoud nog vastgesteld worden.

Het huidige project focust zich op aansluiting van de tranche 1 en 2.

Tranche 1 is op 1 januari 2018 in werking getreden en omvat de volgende 
registratieobjecten waar de gemeente Woudenberg bronhouder van is: 

- Grondwatermonitorputten, 

- Booronderzoek  

- Bodemkundige Boormonsterbeschrijving en 

- Geotechnisch sondeeronderzoek.

Tranche 2 treedt in werking op 1 januari 2020 en omvat voor de gemeente Woudenberg 
de registratieobjecten; 

- Geotechnische  Boormonsterbeschrijving,

- Geotechnische  Boormonsteranalyse

- Wandonderzoek - Bodemkundige wandbeschrijving

5. Haalbaarheid en risico’s

De gemeente Woudenberg heeft sommige taken in de ondergrond uitbesteed. Voor deze 
partijen zal een aangepast contract getekend moeten worden. In dit contract zullen 
afspraken staan over de manier waarop gegevens geleverd worden aan de landelijke 
voorziening. De gemeente moet als bronhouder van het registratieobject de externe 
partij mandateren om te leveren aan de landelijke voorziening.

Ondersteuning door overheid: hebben en leveren we data? 

Voor de taken die de gemeente Woudenberg wel zelf uitvoert, moeten werkprocessen 
herzien worden en moet gezorgd worden dat de informatie in het verplichte formaat 
geleverd kan worden aan de landelijke voorziening.

Aanvraag e-herkenning ++ (op persoonlijke/functionele titel; afhankelijk beschikbare 
data).

Annette Stoker start project met inventarisatie, afhankelijk input, project elders (intern of 
extern) beleggen. 
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Projectgroepleden NTB
Projectondersteuning NTB

7. Indicatie kosten en tijdsinvestering project: NTB

- ondersteuning externe partijen
- e-herkenning
- contractaanpassingen

8. Gevraagd besluit

     Starten tranche 1.
o Inventariseren data (Geotechnische  Boormonsterbeschrijving, Geotechnische  

Boormonsteranalyse en Wandonderzoek - Bodemkundige wandbeschrijving) Waar 
ligt onze data? 
Wie beheert die?

o Indien data extern worden beheerd; contract aanpassen en aan (laten) leveren bij 
landelijke voorziening. 

o Check e-herkenning++
o Inventariseren: onderdeel programma omgevingswet?

9. Bijlagen

10. Mandaat
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Erna Jongerius Annette Stoker
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