Nu aan de slag!
Op 1 januari 2018 is de wet Basisregistratie
Ondergrond in werking getreden. Het is
daarmee wettelijk verplicht voor alle
gemeenten, provincies, waterschappen
en rijksdiensten om de eerste drie
registratieobjecten aan te leveren via
het Bronhouder-portaal aan de Landelijke
Voorziening. Het gaat om objecten met
toegevoegde waarde voor de uitvoering
van werken in de fysieke leefomgeving
(denk aan aanleg en onderhoud van wegen,
woningen en waterkeringen):
• Geotechnisch sondeeronderzoek
• Booronderzoek (onderdeel bodemkundige boormonsterbeschrijving)
• Grondwatermonitoringput
• Mijnbouwwetvergunning
(zal nog in werking treden)
Medio 2019 komende de volgende
acht authentieke registratieobjecten
operationeel beschikbaar:
• Booronderzoek - geotechnische
boormonsterbeschrijving
• Booronderzoek - geotechnische
boormonsteranalyse
• Wandonderzoek - bodemkundige
wandbeschrijving
•
•
•
•
•

Digitaal Geologisch Model (DGM)
Hydrologisch Model (REGIS II)
Geotop
Bodemkaart
Geomorfologische kaart

De inzet is om de wettelijke verplichting
bij een BROregeling in te laten gaan op
1 januari 2020.

Er is nu ook al een aanzienlijke hoeveelheid
nog niet authentieke gegevens beschikbaar, onder andere afkomstig uit bestaande
gegevensbanken over de bodem in het
landelijk gebied in het BIS (Nederland,
Bodem Informatie Systeem), de ondiepe
ondergrond in DINO (Data en Informatie
van de Nederlandse Ondergrond) en informatie over mijnbouw in Nederland en het
Nederlandse deel van het continentaal plat.
Dit betreft vooral de opsporing en winning
van gas en geothermische energie in de
diepe ondergrond in NLOG (NL Olie en
Gas portaal).
Deze informatie kan nu al goed benut
worden, dus ga ermee aan de slag! Stapsgewijs zal een deel van deze gegevens in
de komende jaren onder het authentieke
regime van de BRO worden gebracht.
De BRO-gegevens zijn op te vragen voor
professionals via de BRO uitgiftewebservice
bij TNO en via PDOK. Voor alle andere
gebruikers via TNO-DINO/BRO-loket.

Algemene informatie
Website
basisregistratieondergrond.nl
Beginnen met de BRO
basisregistratieondergrond.nl/

inhoud-bro/beginnen-bro
Contact

basisregistratieondergrond.nl/
servicepagina
088 8664 999 (werkdagen 08.00-17.00)
Twitter
BRO_Ondergrond #BROnl

Hoe sluit u aan? BRO
Implementatieteam
Vanaf 1 juli 2019 staat het BRO
Implementatieteam weer klaar
voor nazorg. Gemeenten,
provincies en waterschappen
krijgen hulp bij het aansluiten en
aanleveren van gegevens aan de
BRO. Heeft u ondersteuning nodig,
neem dan contact op met de BRO
Servicedesk: 088 8664 999.
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Waarom een Basisregistratie
Ondergrond?

Voorbeeld

Transparant.
Overzichtelijk.
Toegankelijk.
Grote opgaven als energietransitie, woonopgave, klimaatadaptatie en economische
groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar
ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de
ondergrond. Een integraal ruimtelijk inzicht in die ondergrond in relatie tot de
bovengrond is dus essentieel. Niet alles kan immers op dezelfde plek. Kortom: in
de nabije toekomst wordt het druk in de ondergrond.
Als fundament voor een samenhangend beleid en verantwoorde ruimtelijke keuzes zijn
daarom eenduidige, betrouwbare data en informatie nodig over de bodem en ondergrond
van Nederland op regionale en lokale schaal. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO), waarin stapsgewijs steeds meer ondergrondgegevens worden
opgenomen en voor iedereen toegankelijk gemaakt.

De BRO maakt deel uit van het stelsel
van basisregistraties. Dat stelsel brengt
basisgegevens van Nederland bij elkaar,
waaronder topografie, adressen, gebouwen,
personen en kentekens. De BRO voegt daar
gegevens over de ondergrond aan toe.
Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in
beheer bij verschillende organisaties.
Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate
gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en
geharmoniseerd en maar gedeeltelijk
publiek beschikbaar.

Model van de ondergrond

Dankzij de BRO hebben alle gegevens
straks een gevalideerde, hoge kwaliteit
en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar.
De overheid kan planprocessen en beheertaken efficiënter uitvoeren en de kwaliteit
van haar dienstverlening verbeteren.

Voordelen van een transparante
ondergrond
Bij een bouwproces ontstaat het dilemma dat de bovengrondse
leefomgeving zichtbaar is, maar de ondergrond vaak niet. Wat nu
als je deze ondergrond wél goed in beeld kunt brengen? Met de
huidige technologie kan dat en nu ontstaan er nieuwe kansen!
Het is mogelijk om digitale overheidsinformatie uit het stelsel van
basisregistraties te koppelen met de ondergrond en de
bouwinformatie op een locatie of binnen een project. Met behulp
van de juiste kennis kan een 3D virtuele leefomgeving - ook wel
een ‘Digital Twin’ genoemd - gemaakt worden. Deze virtuele
omgeving maakt de boven- en ondergrond transparant, inzichtelijk
en toegankelijk voor bijvoorbeeld civieltechnische experts,
beleidsmakers en omwonenden.
Deze kennis en de virtuele modellen bieden een basis voor het
goede gesprek over wat mogelijk is in en op onze ondergrond. Het
maakt ook een integrale benadering en proactieve sturing mogelijk
op het benutten van de kansen en beheersen van de risico’s tijdens
het gehele bouwproces. Vooral in de verkenning en planfase is de
beschikbaarheid en koppeling van gegevens over de boven- en
ondergrond van belang om inzicht te krijgen in de kansen en
onzekerheden.
Het inzetten van ‘geoinformatie-op-maat’ op locatie - lokaal of
regionaal - zorgt voor versnelling van het bouwproces, effectiever
geo-risicomanagement en een breder draagvlak bij direct
betrokken omwonenden. In de diverse proeftuinen van het
programma
BRO is deze procesinnovatie aangetoond. Kijk op de website
www.basisregistratieondergrond.nl voor meer informatie.

Welke gegevens zijn
in 2022 onderdeel
van de BRO?
In de komende 3 jaar wordt deze eerste fase
van de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap
bevat de BRO steeds meer gegevens over
de diepe en ondiepe ondergrond. Deze
worden geordend op basis van zogeheten
‘registratieobjecten’. In totaal gaat het
om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud
is voor een deel vastgesteld en voor een
deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van
registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch
sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

1. Grondwatermonitoring
2. Grondwatergebruik
3. Mijnbouwwet
4. Bodem- en grondonderzoek
5. Bodemkwaliteit
6. Modellen
Gegevens over archeologie en over
ondergrondse kabels en leidingen, worden
in deze fase van de BRO niet meegenomen.
Naar aanleiding van een motie die op
18 december 2018 in de Tweede Kamer
is aangenomen met algemene stemmen,
wordt onderzocht hoe en wanneer
gegevens over milieuverontreiniging
meegenomen kunnen worden in de BRO.

