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AGENDA 

Doel 

Al uw vragen (laten) beantwoorden over aanleveren binnen het 

grondwaterdomein 

  

Aanpak 

Apeldoorn en Tauw delen ervaring 

Vragen inventariseren 

Vragen direct beantwoorden waar mogelijk door programma 

Vragen deels beantwoorden en/of meenemen voor latere beantwoording 

  

Resultaat 

Slides worden gepubliceerd 

Vragen en antwoorden worden toegevoegd 
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PROGRAMMA  
ONTWERP & INVOERING 

KWALITEITSMANAGEMENT 
BASIS- EN KERNREGISTRATIES  

Wettelijke en sociaal kader van de basis- en kernregistraties binnen 

de gemeente. 
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TEXT LEVELS 

Kop: Arial, bold, 32 pt,  

hoofdletters, pms 356 
  

  

  

Tussenkop: Arial, bold,  

20 pt, zwart 

Body tekst: Arial, regular,  

18 pt, zwart 

PMS 382 R 190 , G 214, B 000 

PMS 424 

PMS 166 

PMS 492 

Basis kleuren 

PMS 7459 

R 135 , G 135, B 135 

R 229 , G 083, B 002 

R 141 , G 054, B 060 

R 044 , G 149, B 181 

PMS 356 R 0 , G 120, B 054 

Level vooruit 

Level terug De Basisregistratie Ondergrond (BRO)  



Stelsel van basis- en kernregistraties 

 
 
Het stelsel van basis- en kernregistratie bevat basisinformatie waarmee intern en extern besluiten worden 
genomen. In de basis- en kernregistraties worden gegevens  vastgelegd over o.a. personen, bedrijven, 
adressen, gebouwen, percelen, inkomen, WOZ-waarde, voertuigen en geografisch kaartmateriaal etc.  
 
Op grond van een wettelijk voorschrift (wet op de basisregistratie, Ensia, Omgevingswet, AWB,  invoering 
KRO, wetten betrekking hebbende op de verschillende registraties) worden deze gegevens gebruikt bij de 
verrichting van een publiekrechtelijke taak. Gegevens specifiek voor gemeente Apeldoorn worden 
bijgehouden in kernregistraties. 
De gegevens uit de registraties moeten betrouwbaar en actueel zijn en moeten eenvoudig uitgewisseld 
kunnen worden.  
 
Doordat de gegevens gecombineerd kunnen worden ontstaat er een stelsel van basisregistraties. Op het 
stelsel en de individuele basis- kernregistratie berust de verplichting van kwaliteitshandhaving. 
 

Bewustwording ! 
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Bewustwording en positionering 
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Ingenieursbureau  

 

BGT 

BRO 

WIBON 

BOR 

Ontwerp 

aanbesteding/ 

Bestek 

Uitvoering 

projecten 

Beheer en onderhoud, 

Regie en Beheer 

Informatie- & 

Gegevensdiensten  

 

Revisieproces IB en I&G 

IB 

Aannemer 

Kadaster 

TNO 

KLIC WIN  

 
KLIC WIN  

 

KLIC WIN  
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Registratieobjecten : 

Grondwatermonitoringput 



Apeldoorn 
Peilbuizen Neerslag 

Waterschap 
Riolering 

Gemalen Debieten Waterstand Waterstand 

Tauw 

Eindgemalen 

Waterstand 

Waterschap 

Debieten Debiet 

IMD 

Data 
verzamelen 

Data 

validatie 
Beheer 

meetpunten 

Data 

verzamelen 

Data 

validatie 

Beheer 

meetpunten 

Interact / Telecontrolnet 

Nelen&Schuurmans / Lizard 

Interact / Telecontrolnet 

Data 

verzamelen 

Data 

validatie 

Beheer 

meetpunten 

Data 

beheer 

Data 

ontsluiting 

Web 

interface 

Neerslag 

radar 

Data 

beheer 

Xylem 

Data 

Verzamelen 

Alleen 

Gildelaan 





Het belang van gegevenskwaliteit 

 

Kwaliteit is belangrijk voor het Stelsel van Basis- kernregistraties. 

 

De authentieke gegevens worden namelijk verplicht gebruikt  door 

allerlei organisaties met een publieke taak, in allerlei processen.  

 

Kloppen de gegevens niet, dan ontstaan er problemen in die 

processen. Met alle nadelige gevolgen voor burgers, bedrijven én de 

overheid. 
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Kwaliteitsbewaking 
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Vragen en antwoorden 

Vragen gaan we nu alleen noteren  

 

Dan luisteren we eerst naar de 

ervaringen van leverancier Tauw 

 

Daarna komen alle vragen aan 

bod. 
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Vragen en antwoorden 

Waarom lever je de putgegevens ook (nog) aan WION / WIBON? 

- Om te zorgen dat deelnemers aan het KLIC proces waarmee 

graafschade in Nederland wordt voorkomen, ook te zien krijgen waar 

zich grondwatermonitoringputten bevinden voordat ze gaan graven.  

- Daarmee voorkomen we dat schade wordt aangericht. 

- Als het KLIC proces automatisch de BRO raadpleegt op aanwezigheid 

van putten, hoeft gemeente Apeldoorn haar putten niet meer dubbel te 

leveren.  

- Hier ligt een actie voor het programma BRO om met KLIC op te 

nemen hoe zij verplicht gebruik makkelijk en goed kunnen invullen.  
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Vragen/antwoorden aan/van bronhouder 
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Hoeveel medewerkers werken aan de BRO (in het portaal)? 

- Tenminste twee medewerkers, om elkaar te kunnen vervangen. 

 

Hoeveel werk besteden medewerkers aan de BRO? 

- Het is weinig werk, de meeste tijd geen werk, als je leveranciers de 
levering en de kwaliteitscontrole laat verzorgen. Een goed contract is 
daarbij essentieel, dus neem eisen op in het bestek bij een 
aanbesteding. 

 

Hoe toon je aan dat het proces is gevolgd? 

- De stappen die met centrale systemen worden uitgevoerd, worden 
vastgelegd (BRO-ID, logging van levering in bronhouderportaal). 

- De stappen die decentraal worden uitgevoerd, worden vastgelegd in 
lokaal gegevensbeheersysteem  

 

 

 



Vragen/antwoorden aan/van bronhouder 

Hoe controleer en borg je de kwaliteit? 

- Door gegevens uit meerdere bronnen te benutten en te vergelijken: 

Peilbuispaspoorten, factsheets, contracten, opleverrapporten 

 

Hoe weet je zeker dat de gegevens in de BRO met het BRO-ID 

kloppen met jouw putgegevens?  

- Na toekenning BRO-ID kun je nog steeds het XML bestand met dan 

geregistreerde gegevens downloaden uit het bronhouderportaal. 

- Het is verstandig om in je eigen gegevensbeheersysteem het 

toegekende BRO-ID van de put op te slaan. 
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Vragen/antwoorden aan/van bronhouder 

Hoe kan een bronhouder aangeleverde gegevens herstellen?  

- Door de levering af te keuren in het bronhouderportaal. 

 

Hoe kun een bronhouder eenmaal geregistreerde gegevens herstellen? 

- Een bronhouder kan via de servicedesk verzoeken om een gegeven 

“in onderzoek” te plaatsen als er wordt getwijfeld aan de juistheid. 

- Een bronhouder kan een wijziging van gegevens aanleveren als 

nieuwe meetgegevens zijn verkregen. “Opruimen” is een mogelijke 

wijziging. 

- Een bronhouder kan een put uit registratie nemen. 

- Het corrigeren van eerder geregistreerde gegevens is nog niet in 

productie genomen. Het programma brengt steeds afgebakende delen 

functionaliteit naar ketentest en dan naar productie.  
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Vragen/antwoorden aan/van bronhouder 

Welke putten moeten in de BRO? 

- Putten die vanaf 2018 zijn geplaatst en oudere putten die actief 

worden bemeten ( want daar worden de metingen aan gekoppeld).  

 

Hoe kan en moet een bronhouder omgaan met tijdelijke putten? 

- Als er langer dan een jaar wordt gemeten, vallen de gegevens onder 

de Wet BRO. Anders is het besluit tot registratie aan de bronhouder. 
- Zie Hoofdstuk3 Artikel 2.3.1 in https://wetten.overheid.nl/BWBR0040205/2018-01-01 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetten.overheid.nl_BWBR0040205_2018-2D01-2D01&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=oH2M5b4L0IzhUK1HkSwR1RJC7EuoB8WTlTNfnSgVq3M&m=cnoCDQEUvMkrTvCV2UKLIa5gmj42WntJ5ILs03lgLeg&s=0PsID00_UCTcM4xJKvL1xpU0ABFynDxQDVkcCX3gtWo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetten.overheid.nl_BWBR0040205_2018-2D01-2D01&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=oH2M5b4L0IzhUK1HkSwR1RJC7EuoB8WTlTNfnSgVq3M&m=cnoCDQEUvMkrTvCV2UKLIa5gmj42WntJ5ILs03lgLeg&s=0PsID00_UCTcM4xJKvL1xpU0ABFynDxQDVkcCX3gtWo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetten.overheid.nl_BWBR0040205_2018-2D01-2D01&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=oH2M5b4L0IzhUK1HkSwR1RJC7EuoB8WTlTNfnSgVq3M&m=cnoCDQEUvMkrTvCV2UKLIa5gmj42WntJ5ILs03lgLeg&s=0PsID00_UCTcM4xJKvL1xpU0ABFynDxQDVkcCX3gtWo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetten.overheid.nl_BWBR0040205_2018-2D01-2D01&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=oH2M5b4L0IzhUK1HkSwR1RJC7EuoB8WTlTNfnSgVq3M&m=cnoCDQEUvMkrTvCV2UKLIa5gmj42WntJ5ILs03lgLeg&s=0PsID00_UCTcM4xJKvL1xpU0ABFynDxQDVkcCX3gtWo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetten.overheid.nl_BWBR0040205_2018-2D01-2D01&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=oH2M5b4L0IzhUK1HkSwR1RJC7EuoB8WTlTNfnSgVq3M&m=cnoCDQEUvMkrTvCV2UKLIa5gmj42WntJ5ILs03lgLeg&s=0PsID00_UCTcM4xJKvL1xpU0ABFynDxQDVkcCX3gtWo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetten.overheid.nl_BWBR0040205_2018-2D01-2D01&d=DwMFAg&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=oH2M5b4L0IzhUK1HkSwR1RJC7EuoB8WTlTNfnSgVq3M&m=cnoCDQEUvMkrTvCV2UKLIa5gmj42WntJ5ILs03lgLeg&s=0PsID00_UCTcM4xJKvL1xpU0ABFynDxQDVkcCX3gtWo&e=


Vragen/antwoorden aan/van bronhouder 

Hoe zorg je voor gebruik? 

- Hier zijn meerdere antwoorden op mogelijk. De focus heeft in de 

afgelopen periode gelegen op aanleveren. In de komende periode komt 

gebruik meer en meer in beeld. 

 

Hoe kan een gemeente zelf leveren? 

- Er zijn gemeentes die zelf gegevens verzamelen (bijvoorbeeld in 

excel sheets en csv bestanden) en XML bestanden maken en leveren. 

Het implementatieteam heeft hierin alle gemeentes ondersteuning 

aangeboden en geboden. Het team biedt (beperkte) nazorg sinds 1 juli 

2019. Via de servicedesk kan hulp worden gevraagd. 
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Vragen/antwoorden aan/van bronhouder 

Hoe kan ik leveren met voldoende zekerheid over kwaliteit? 

- Deze vraag kan op meerdere manieren worden beantwoord. 

Kwaliteit kan onder andere worden bereikt door aanleveringen te 

baseren op specificaties (op te halen van de website) en door 

experts aangeleverde kwaliteit onafhankelijk te laten beoordelen (4 

ogen principe).  
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Waar staan de putten in de BRO? 

DINO/BRO loket toont BRO putten en DINO putten-met-gegevens. 

 

 

 

In DINO/BRO loket worden kensetgegevens getoond in tabelvorm; 

BRO putgegevens zijn via bestelprocedure als XML te downloaden.   

 

PDOK toont alleen BRO putten. In PDOK viewer worden meerdere 

gegevens getoond in tabelvorm.  

10/7/19 



Putten in loket 
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Putten in PDOK 
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