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1 VERSIEBEHEER 

Plaats document 

De bron van dit document is te vinden in: G:\Gemeentewinkel\Belastingen\00 Project Nieuwbouw 

VERSIE GESCHIEDENIS 

 

Versiedatum Veranderingen Auteur Markering/wijzigingen 

0.1 Eerste uitgave JT (Involon)  

0.2 Gehele document JT (Involon) Opmerkingen projectgroep, overleg 
wethouders/gemeentesecretaris en 
overleg met afd. communicatie 

VERSPREIDING 

Dit document wordt gestuurd naar: 

 

Naam Datum Versie 

Wilma v.d. Werken 11-9 0.1 

Claudia van Ravenswaaij 11-9 0.1 

Jan Schoeman 11-9 0.1 

Aart v.d. Bovenkamp 11-9 0.1 

Jan Willem Berkhof 11-9 0.1 

Simone v.d. Marck 11-9 0.1 

Wilma v.d. Werken 20-9 0.2 

Claudia van Ravenswaaij 20-9 0.2 

Aart v.d. Bovenkamp 20-9 0.2 

Jan Willem Berkhof 20-9 0.2 

Simone v.d. Marck 20-9 0.2 

Joanne van Middendorp 20-9  0.2 



 

 

2 INLEIDING 

In de rapportage Data-analyse Gemeente Scherpenzeel en Woudenberg is geconcludeerd dat er 

achterstanden zijn bij het verwerken van de mutaties van de BRK (Basisregistratie Kadaster) en de BAG 

(Basisregistratie Adressen en Gebouwen). In dit document wordt beschreven, hoe, door wie, waarmee, 

wanneer en tegen welke kosten deze achterstanden worden ingehaald.  

 

Het projectplan is het uitgangspunt voor de Stuurgroep om het project te bewaken en te sturen. Het 

projectplan zal gedurende het project niet geactualiseerd worden, gezien de doorlooptijd van het project. 

Actualisatie vindt plaats in de voortgangsrapportage, waarin ook alle besluiten van de stuurgroep worden 

opgenomen. 

 

 



 

 

3 PLANBESCHRIJVING 

 

Gestart wordt met de verwerking van de kadastrale filiaties. Veel filiaties zullen betrekking hebben op 

nieuwbouwwoningen. Bij het verwerken van de filiaties worden de nieuwe WOZ-objecten direct opgevoerd en 

indien mogelijk ook voorzien van de  juiste percelen, eigendomsrelatie, gebruikersrelatie en WOZ-

objectdelen. 

 

Na het verwerken van de filiaties worden de verkoopmutaties van het Kadaster verwerkt. Mogelijk kan een 

gedeelte automatisch verwerkt worden. Het streven is om zo snel mogelijk de verkoopmutaties verwerkt te 

hebben, zodat de marktanalyse woningen en daarmee de herwaardering 2020 kan starten. 

 

Op het moment dat de kadastrale mutaties bij zijn, is dus ook een gedeelte van de nieuwbouw al opgewerkt. 

Vervolgens moeten de nog openstaande BAG-mutaties worden opgewerkt. Dit zijn bouwmutaties op 

bestaande kadastrale percelen. 

 

Bij de BAG-mutaties wordt gestart met de sloop- en nieuwbouwmutaties vanuit de BAG, zodat alle WOZ-

objecten geregistreerd zijn in Gouwbelastingen. Als deze mutaties zijn verwerkt is er een nog beter inzicht op 

de nog uit te voeren werkzaamheden en de nog op te leggen aanslagen.  

 

Vervolgens dienen alle WOZ-objecten voorzien te worden van objectdelen, objectkenmerken, plichten, 

eigenaren en gebruikers. Voor de objectdelen en de objectkenmerken worden deze zoveel mogelijk gevuld 

door het projectteam, maar deze zullen door het taxatiebureau verder aangevuld moeten worden. 

 

Het waarderen van de objecten wordt uitgevoerd door het taxatiebureau. Zij hebben tot en met 19 november 

alle beschikbare capaciteit nodig voor de herwaardering 2020. Na deze datum kan men starten met het 

waarderen van de “nieuwbouw”. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de planning van de waardering 

nieuwbouw er uit ziet.  

 

Na onderzoek van de reeds opgelegde aanslagen en beschikkingen kan worden bepaald welke aanslagen 

nog opgelegd moeten worden.  

 

Omdat er pas gestart kan worden als de bestanden van de BAG- en BRK-mutaties aanwezig zijn en 

ingelezen zijn, zijn er enkele acties opgestart. De afgelopen weken is contact geweest met Woudenberg 

(BRK-mutaties), GouwIT (update systeem, BAG-mutaties en applicatiebeheer), ANG (relatie project Schoon 

door de Poort), Kondar (planning taxatiewerkzaamheden), de Waarderingskamer (contactpersonen 

gemeenteportaal en informatie bezoek 7 oktober), de gemeente Veenendaal en natuurlijk met de 

belastingmedewerkers (reguliere werkzaamheden) om de processen op te kunnen starten. 

 

De werkzaamheden zijn inhoudelijk complex. Het is noodzakelijk dat hier sturing op plaats vindt. De 

projectleider heeft de inhoudelijk expertise en zal gedurende het project ook adviseren bij de acties m.b.t. de 

Waarderingkamer. In het projectplan is nu opgenomen de acties met betrekking tot het bezoek van de 

Waarderingskamer, de oktoberinventarisatie en de beoordelingsprotocollen Kadaster en BAG (volledigheid 

van het WOZ-bestand).  

De projectleider zorgt ook voor de afstemming met softwareleverancier, taxatiebureau met betrekking tot de 

werkzaamheden nieuwbouw. 

  

Eens per twee weken wordt de voortgang van het project gerapporteerd aan de projectgroep. 

 



 

 

3.1 SCHEMATISCHE PLANNING HERSTELWERKZAAMHEDEN 

 

De benodigde uren zijn inschattingen op basis van de constateringen. De werkelijke uren kunnen hiervan 

afwijken. In het begin worden wekelijks meer uren ingepland, om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.  

Projectleider Senior medewerker fiscaal jurist

24 64 p.m.

uur per week uur per week

opstarten project verwerken kadastrale mutaties opstellen verordening

inlezen bestanden aanmaken eerste aanslagen

september afspraken taxatiebureau

besluiten voor complexe situaties

opstellen plan voor WaKa

bewaken voortgang project

rapporteren voortgang project

bewaken voortgang verordening

24 64 p.m.

uur per week uur per week

bewaking voortgang herwaardering verwerken BAG mutaties indienen verordening

ondersteuning bezoek WaKa aanmaken aanslagen toelichten verordening raad

oktober ondersteuning rapportage WaKa

besluiten voor complexe situaties

rapporteren voortgang project

bewaken voortgang project

opstellen beoordelingsprotocol Kadaster

bewaken voortgang verordening

20 40 p.m.

uur per week uur per week

bewaking voortgang herwaardering verwerken BAG mutaties

besluiten voor complexe situaties aanmaken aanslagen

november rapporteren voortgang project

bewaken voortgang project

opstellen beoordelingsprotocol BAG

ondersteunen samenwerking Veenendaal

20 40 p.m.

uur per week uur per week

bewaking voortgang herwaardering verwerken overige mutaties

besluiten voor complexe situaties aanmaken aanslagen

december rapporteren voortgang project

bewaken voortgang project

ondersteunen samenwerking Veenendaal

afstemmen grote aanslagen

opstellen beoordelingsprotocol obj.kenm.

opstellen beoordelingsprotocol bezwaren



 

 

4 SCOPE VAN HET PROJECT 

Het project nieuwbouw verzorgt de herstelwerkzaamheden van de nieuwbouw. In verband met de overgang 

naar Veenendaal wordt het bestaande bestand hersteld door ANG. Daarnaast zijn er natuurlijk de reguliere 

processen. 

 

In onderstaand schema is aangegeven welke werkzaamheden in het project nieuwbouw wordt uitgevoerd en 

welke op een andere manier. 

 

 

reguliere werkstroom project nieuwbouw project schoon door de poort 

alle lopende werkzaamheden, 
o.a. met 

aanvullen bestaand bestand, o.a. 
met herstel bestaand bestand, o.a. met 

- bezwaren en 
beroepen 

- BRK mutaties tot en met 
juni 2019 

- Corrigeren domeinwaarden 
belastingsysteem 

- Invordering 
- BAG mutaties tot en met 

juni 2019 

- controle bestaande BAG-
WOZ relaties 

- herwaardering 2020 
- WOZ-objectenbeheer 

nieuwbouw 

- controle vergunningsvrij en 
illegale verbouw 

- BRK mutaties juli 
2019 en verder 

- heffingen 
nieuwbouwobjecten 

- controle uitgezonderde 
ongebouwde objecten 

- BAG mutaties juli 
2019 en verder 

- aanslagoplegging 
nieuwbouw 

- klantcontacten nav 
aanslagen nieuwbouw 

- controle sluimerende 
objecten 

- opstellen 
verordeningen 2020 

- opstellen PvA 
Waarderingskamer 

  

- heffingen 
toerist/leges/biz/etc. 

    

- klantcontacten 
    

- aanslagoplegging 
m.u.v. nieuwbouw 

    
- regie 

Waarderingskamer 
    

- overgang naar 
Veenendaal 

    

   

 

De werkzaamheden van de verschillende onderdelen overlappen elkaar niet, maar kunnen wel invloed 

hebben op elkaar. Het is voor iedereen van belang dat bekend is wanneer wat wordt uitgevoerd. Dit geldt in 

het bijzonder voor de reguliere werkprocessen. Zij moeten ten aller tijde op de hoogte zijn wat er precies in 

de twee projecten wordt uitgevoerd.  

 



 

 

5 PROJECTVOORWAARDE 

Om met de uitvoering van het project te kunnen starten is het noodzakelijk dat er werkplekken zijn voor 4 

projectmedewerkers. Op de werkplekken moet de beschikking zijn over de Gouwbelastingen applicatie, GIS 

browser van Scherpenzeel en Woudenberg inclusief het gebruik van Cyclomedia foto’s. 

 

Voor de projectsturing is het nodig dat er een SQL-raadpleeguser aanwezig is om controles en tellingen uit te 

voeren.  

 

 



 

 

6 RISICO’S 

 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. In de 

voortgangsrapportages wordt ook over de risico’s gerapporteerd. 

Risico Beheersmaatregel 

Risico Kans Impact Ja/Nee Omschrijving 

Afhankelijk techniek (Gouw-it/Veenendaal) Groot Groot Ja Escalatieladder 

Werkelijke aantallen hoger dan aannames Middel Middel Ja Opschalen inzet project 

Deadline conversie naar Veenendaal Groot Groot Ja Opschalen inzet project 

Extra eisen kwaliteit van Waarderingskamer Klein Middel Nee n.v.t. 

Herstelscripts Schoon door de Poort werken 

niet correct 

Klein Klein Ja Afstemming projectgroep 

Planning taxateur herwaardering  Middel Middel Ja Afstemming project/Kondar 

Inzet Projectleider voor andere 

werkzaamheden 

Klein Middel Nee n.v.t. 

Verdeling projectwerk <> regulier Groot Middel Ja Opschalen inzet regulier 

 



 

 

7 AANNAMES 

Voor dit projectplan is gebruik van het rapport data-analyse gemeente Scherpenzeel/Woudenberg. De 

aantallen te verwachten nieuwbouwmutaties zijn gebaseerd op de aantallen mutaties in de woning- en niet 

woningvoorraad zoals vermeld is door het CBS. 

 

Bij de uitvoering van de wet WOZ worden de waarderingen bepaald op basis van de gegevens op de 

situatiedatum van een belastingjaar. De situatiedatum is altijd 1 januari. Als niet vast te stellen is wat de 

feitelijke situatie is op 1 januari wordt uitgegaan van de beschikbare Cyclomedia-foto’s. Deze datum ligt voor 

1 januari. Er worden in het project geen inschattingen gedaan hoe de situatie een aantal maanden later naar 

alle waarschijnlijk was. 

 

Jaar Scherpenzeel Woudenberg 

2019 21 oktober 2018 28 september 2018 

2018 13 november 2017 17 november 2017 

2017 4 oktober 2016 30 september 2016 

 

 

 

 



 

 

8 PROJECTPLAN 

FASERING 

Het projectplan bestaat uit de volgende hoofdfases: 

 

 gepland 

 start eind 

voorbereiding 30-08-19 13-09-19 

   

Mutaties opwerken   

BRK-filiatie 16-09-19 27-09-19 

BRK-mutatie 26-09-19 08-10-19 

BAG-nieuwbouw 09-10-19 01-11-19 

BAG-overig 23-09-19 06-11-19 

WOZ-bestand compleet 16-09-19 n.t.b. 

   

Waarderingskamer   

Stappenplan 23-09-19 07-10-19 

Beoordelingsprotocol Kadaster 21-10-19 25-10-19 

Beoordelingsprotocol BAG 07-11-19 15-11-19 

Oktoberinventarisatie 01-10-19 15-10-19 

 

Omdat de exacte data van de waarderingen voor de belastingjaren 2017, 2018 en 2019 nog niet bekend zijn, 

kunnen nog niet alle eindata worden ingevuld. 

PROJECTRESULTATEN 

Na afronding van het project zijn de volgende resultaten gerealiseerd: 

 

De BRK-filiaties van september 2018 tot en met juni 2019 zijn verwerkt conform de eisen van de 

Waarderingskamer. 

De BRK-mutaties van september 2018 tot en met juni 2019 zijn verwerkt conform de eisen van de 

Waarderingskamer. 

De mutaties van de BAG van november 2016 tot en met juni 2019 zijn verwerkt conform de eisen van de 

Waarderingskamer. 

Nieuwe WOZ-objecten die ontstaan uit bovenstaande mutatieverwerking worden voorzien van de juiste 

perceel-, eigenaar-, gebruiker- en BAG-relaties en de juiste heffingen. 

Alle nieuwe objecten worden voor alle relevante heffingen aangeslagen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. 

 

Er is een stappenplan opgesteld voor de Waarderingskamer. Tevens worden in dit project de 

beoordelingsprotocollen Kadaster en BAG uitgevoerd om de volledigheid van het WOZ-bestand vast te 

leggen. 

PLANNING 

De activiteiten worden verwerkt in een detailplanning. Een samenvatting van de detailplanning staat vermeld 

in bijlage A. 



 

 

 

 

PROJECTBUDGET 

Het projectbudget bestaat uit de kosten voor de inzet van het personeel van het project. Er zijn geen 

aanvullende budgetten voor de inzet van taxateurs of softwareleverancier. 

 

De totale personeelskosten zijn € 107.640. 

  



 

 

PROJECTORGANISATIE 

 

De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. In de stuurgroep worden de besluiten genomen die bestuurlijke 

consequenties hebben, waaronder de communicatie richting pers en belastingplichtige. 

In de projectgroep, die tweewekelijks bij elkaar komt, worden indien nodig besluiten genomen met betrekking 

tot de belastingheffing, bijvoorbeeld bij afwijking wetgeving en/of verordening.  

 
 

 

 
Opdrachtgever 

 

Wilma van de Werken 

Gemeentesecretaris 

 

Projectgroep 

 

Wilma van de Werken (opdrachtgever) 

Jan Thomas (projectleider) 

Aart van de Bovenkamp (Heffingsambtenaar 

Woudenberg) 

Jan Willem Berkhof (Heffingsambtenaar 

Scherpenzeel)  

Werkgroep 

 

Jan Thomas (projectleider) 

Jur van der Tuuk (allround medewerker) 

Michiel Brinkman (allround medewerker) 

Yannick Dumont (medewerker belastingen) 

Stuurgroep 

 

Wilma van de Werken (gs Scherpenzeel) 

Simone van der Marck (gs Woudenberg) 

Henny van Dijk (wh Scherpenzeel) 

Anita Vlam (wh Woudenberg) 

Jan Thomas (projectleider) 

Verordeningen 2020 

 

Reguliere process 

 

o.a. Herwaardering 2020 

Bezwaarafhandeling 

Samenwerking  

Veenendaal 

 

Reguliere organisatie 

 

Wilma van de Werken (gs Scherpenzeel) 

Simone van der Marck (gs Woudenberg) 

 

 



 

 

9 COMMUNICATIEMATRIX 

In dit plan van aanpak is een communicatiematrix opgenomen. Besluiten met betrekking tot de externe 

communicatie in dit project worden genomen door de stuurgroep. 

 

 

Doelgroep Doel Middel Frequentie 

Stuurgroep Sturen 

Overleg 
 
 
Voortgangsrapportage 

Maandelijks 
 
Eens per 
twee weken 

Projectgroep Sturen  
Voortgangsrapportage 
Overleg 

Eens per 
twee weken 

Werkgroep 
Sturen  
Motiveren 

Voortgangsrapportage 
Projectbespreking 

Eens per 
twee weken 
Dagelijks 

Medewerkers belastingen 
Draagvlak 
Informeren Persoonlijk contact Wekelijks 

College Informeren Persoonlijk contact 

Start, eind 
project 
Indien nodig 
 

Gemeenteraad Informeren Raadsinformatiebrief 
Start en 
eind project 

Direct betrokken burgers/ondernemers 
Informeren 
Draagvlak Toelichtende brief  Bij aanslag 

Overige burgers/ondernemers Informeren 
Internetpagina/sociale 
media Start project 

Waarderingskamer Informeren Persoonlijk contact Indien nodig 

Pers Informeren Persbericht/Internetpagina 
Start en 
eind project 

Externe Partners: 
Gouw 
Kondar 
Veenendaal 

Consulteren 
Informeren Persoonlijk contact Indien nodig 

 

 

VOORTGANGSRAPPORTAGE 

In de voortgangsrapportage wordt tweewekelijks gerapporteerd over de volgende cijfers: 

- Aantallen mutaties nog te verwerken Kadaster 

- Aantallen mutaties nog te verwerken BAG 

- Aantallen WOZ-objecten 

- Aantallen aanslagen opgelegd vanuit het project 

- Aantallen geplande en werkelijke uren van projectleden 

Daarnaast wordt gerapporteerd over afgeronde, lopende en geplande acties, veranderingen in de risico’s en 

de genomen besluiten in de stuurgroep.  

De voortgangsrapportage is het document waarin de wijzigingen ten opzichte van dit projectplan wordt 

bijgehouden. 

  
  



 

 

BIJLAGE A  SAMENVATTING DETAILPLANNING 

 

actie aantal wie start eind 

algemeen     
aanmaken users Gouw  GouwIT 30-aug 13-sep 

aanmaken sql-raadpleeguser  ICT 30-aug 13-sep 

aanmaken users OpenWave (vergunning)  OD 2-sep 13-sep 

update Gouwsysteem in testomgeving   28-aug 6-sep 

update Gouwsysteem in productie omgeving   28-aug 6-sep 

opstellen format voortgangsrapportage  Jan 28-aug 3-sep 

maken telling aantal filiaties BRK  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling aantal mutaties BRK  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle toegekend oppervlakte BRK  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle actieve percelen zonder relatie  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle niet actieve percelen met relatie  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling aantal objecten  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle aantal objecten zonder waarde  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle aantal objecten zonder beschikking  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle aantal objecten zonder OZB  Jan 30-aug 13-sep 

maken conttrole aantal objecten zonder AFV  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle aantal objecten zonder Riool  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling aantal BAG-mutaties te verwerken  Jan 30-aug 13-sep 

maken controle WOZ-deel met inactieve BAG-relatie  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling BAG-pand met VBO nog te koppelen  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling BAG-pand zonder VBO nog te koppelen  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling WOZ-deel niet gekoppeld wel verwacht  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling aantal aanslagen scherpenzeel  Jan 30-aug 13-sep 

maken telling aantal aanslagen woudenberg  Jan 30-aug 13-sep 

maken overzichten gesloopte BAG-panden Scherpenzeel  Henk 2-sep 13-sep 

maken overzichten nieuwe adressen Scherpenzeel  Henk 2-sep 13-sep 

maken overzichten nieuwe panden zonder VBO Scherpenzeel  Henk 2-sep 13-sep 

aanmaken netwerkusers nieuwe projectleden  ICT 2-sep 13-sep 

aanmaken taxatiekaarten 1 januari 2020  Regulier 9-sep 20-sep 

maken overzichten gesloopte BAG-panden Woudenberg  woud 9-sep 20-sep 

maken overzichten nieuwe adressen Woudenberg  woud 9-sep 20-sep 

maken overzichten nieuwe panden zonder VBO Woudenberg  woud 9-sep 20-sep 

maken overzicht objecten zonder eigenaar  Jan 9-sep 20-sep 

maken overzicht objecten zonder gebruiker  Jan 9-sep 20-sep 

maken overzicht objecten en plichten  Jan 9-sep 20-sep 

     

     
opwerken nieuwbouw     

verzamelen kadastrale mutaties Scherpenzeel  woud 28-aug 
29-
aug 

verzamelen bestanden BAG Scherpenzeel  Henk H. 28-aug 
29-
aug 

verzamelen bestanden BAG Woudenberg  woud 28-aug 
29-
aug 

verzamelen kadastrale mutaties Woudenberg  woud 28-aug 
30-
aug 

klaarzetten BAG mutaties nov 2016 - jun 2019  Gouw-it 9-sep 20-sep 

inlezen bestanden BRK Scherpenzeel sep 2018 - jun 2019  Gouw-it 9-sep 13-sep 

inlezen bestanden BRK Woudenberg sep 2018 - jun 2019  Gouw-it 9-sep 13-sep 

verwerken filiaties Woudenberg  allround 16-sep 27-sep 



 

 

verwerken filiaties Scherpenzeel  allround 16-sep 27-sep 

verwerken mutaties BRK Scherpenzeel sep 2018- jun 2019  allround 30-sep 8-okt 

verwerken mutaties BRK Woudenberg sep 208- jun 2019  allround 30-sep 8-okt 

onderzoeken mogelijkheid automatisch verwerken mutaties  Jan 16-sep 25-sep 

automatisch verwerken mutaties BRK  Gouw-it 26-sep 27-sep 

controle toegekend oppervlakte Scherpenzeel  allround 9-okt 11-okt 

controle toegekend oppervlakte Woudenberg  allround 9-okt 11-okt 

controle gekoppelde niet actieve percelen Scherpenzeel  mdw 1-okt 4-okt 

controle gekoppelde niet actieve percelen Woudenberg  mdw 1-okt 4-okt 

controle niet gekoppelde percelen Scherpenzeel  mdw 7-okt 11-okt 

controle niet gekoppelde percelen Woudenberg  mdw 7-okt 11-okt 

verwerken sloopmutaties BAG Scherpenzeel 17 allround 7-nov 8-nov 

verwerken sloopmutaties BAG Woudenberg 219 mdw 14-okt 18-okt 

opvoeren nieuwbouw nav BAG Scherpenzeel 190 allround 9-okt 25-okt 

opvoeren niewbouw nav BAG Woudenberg 249 allround 9-okt 1-nov 

overige BAG mutaties Scherpenzeel 142 allround 28-okt 1-nov 

overige BAG mutaties Woudenberg 70 allround 16-okt 6-nov 

aanvullen WOZ-delen en WOZ-kenmerken  kondar 12-nov n.t.b. 

waarderen ontbrekende objecten taxateur  kondar 19-nov n.t.b. 

ontbrekende aanslagen 2017, 2018 en 2019 maken  mdw 1-okt n.t.b. 

verwerken sloopmutaties pand zonder VBO scherpenzeel 110 mdw 21-okt 25-okt 

controleren WOZ-objecten nieuwbouw al opgevoerd Scherpenzeel 64 allround 11-nov 15-nov 

controleren WOZ-objecten nieuwbouw al opgevoerd Woudenberg 131 allround 18-nov 26-nov 

controleren aanwezigheid alle objectdelen en -kenmerken 500 allround 26-nov 29-nov 

controleren aanwezigheid alle eigenaren 500 mdw 28-okt 1-nov 

controleren aanwezigheid alle gebruikers 500 mdw 28-okt 1-nov 

controleren aanwezigheid alle plichten 500 mdw 4-nov 8-nov 

waarderen ontbrekende objecten zeer eenvoudig  allround   

     

     
gegevensleveringen     
bestandsuitwisseling Kondar (bij auto. verw. BRK mutaties)  Gouw-it 27-sep 30-sep 

bestandsuitwisseling Kondar (na verw. BRK mutaties)  Gouw-it 9-okt 9-okt 

     

     

     
Waarderingskamer     
maken stappenplan Waarderinskamer  Jan 26-sep 7-okt 

bezoek waarderingskamer  Regulier 5-nov 5-nov 

beoorderlingsprotocol Kadaster Scherpenzeel  Jan 21-okt 25-okt 

beoorderlingsprotocol Kadaster Woudenberg  Regulier 21-okt 25-okt 

oktoberinventarisatie Scherpenzeel  Jan 1-okt 15-okt 

oktoberinventaridatie Woudenberg  Regulier 1-okt 15-okt 

beoordelingsprotocol BAG Scherpenzeel  Jan 7-nov 15-nov 

beoordelingsprotocol BAG Woudenberg  Regulier 7-nov 15-nov 

 


