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Den Haag, 29 mei 2018
Onderwerp
Zelfcontrole ENSIA BRO2018

Geachte colleges, Geachte dames en heren,
Als bronhouders voor de basisregistratie ondergrond (BRO) speelt u een belangrijke rol bij
het implementeren en succesvol maken van deze basisregistratie.
De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van
belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse
constructies en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens
vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en
bodemkundige modellen. Deze modellen maken straks ook deel uit van de BRO en gaan ons
een solide en consistente informatiebasis geven bij besluiten die de ruimtelijke ordening van
de ondergrond betreffen.
De wet Bro is op 1 januari 2018 in werking getreden. Daarmee heeft u als bronhouder per
1 januari de verplichting om alle geotechnische sonderingen en boormonsterbeschrijvingen
die in opdracht van uw bestuursorgaan worden uitgevoerd aan te leveren aan de landelijke
voorziening. Ook grondwatermonitoringputten zijn per 1 januari 2018 verplicht onderdeel
van de BRO.
De BRO wordt in de komende vier jaar stapsgewijs uitgebreid en zal in 2022 bijna vijf keer
zoveel objecten bevatten als de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) samen. Of het nu gaat om grondsoorten,
grondwaterstanden, boringen, mijnbouwinformatie, geologische modellen, dit alles zal in de
BRO zijn plek moeten krijgen.
Net als voor de BAG en BGT zal er in het kader van horizontale en verticale verantwoording ook
voor de BRO worden gestart met het toepassen van een methode van zelfcontrole.

Op 22 maart 2018 heeft de programmastuurgroep BRO unaniem ingestemd met de inzet van deze
methodiek. Deelname aan de zelfcontrole ENSIA BRO wordt in 2019 verplicht. Echter, de
toezichthouder BZK doet bij deze een oproep aan u als bestuurder om ook dit jaar al mee te doen
aan de zelfcontrole ENSIA BRO 2018. Dit zal zowel op ambtelijke als op bestuurlijk niveau
waardevolle informatie geven in hoeverre uw organisatie is voorbereid op het uitvoeren van de
verplichtingen op grond van de Wet BRO.
Concreet komt het erop neer dat de ENSIA-contactpersoon in uw organisatie in samenwerking met
de BRO-coördinator de ENSIA-vragen over de BRO in de jaarlijkse ENSIA-uitvraag beantwoordt.
Heeft u nog geen BRO-coördinator, dan is het raadzaam deze op korte termijn aan te stellen.
Op de website www.basisregistratieondergrond.nl vindt u nadere informatie over de BROcoördinator en op www.geobasisregistraties.nl over de zelfcontrole ENSIA BRO. Met specifieke
vragen over ENSIA BRO kunt u zich wenden tot de heer A.A. van de Ven LL.M (zie contactgegevens
in de kop van deze brief).

Hoogachtend,
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
voor deze,
de Directeur Ruimtelijke Ordening,

drs. D.J. Tijl.

