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Onderzoeksdoelen impactanalyse

• Wat is de impact voor gemeenten van de Basisregistratie Ondergrond?

• Wat wijzigt er in de werkwijze van de gemeente door nieuwe regelgeving met betrekking tot de BRO?

• Wat betekenen deze veranderingen voor de gemeentelijke werkprocessen?

• Wat zijn de informatiekundige gevolgen van de nieuwe regelgeving? 

• Welke kosten en besparingen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn aan deze wijziging van de 
regelgeving verbonden? 

• Welke ondersteuning verwachten gemeenten nodig te hebben bij de implementatie?

• Wat is de gemeentelijke behoefte aan informatie over de ondergrond in relatie tot de maatschappelijke 
opgaven van gemeenten?

• Wat is de impact voor gemeenten van het opnemen van informatie over bodemverontreiniging in de 
Basisregistratie Ondergrond?



Plan van aanpak

• Interviews met 19 gemeenten

• Selectie op basis van:

• Voortgang implementatie BRO (o.b.v. informatie implementatieteam BRO)

• Gemeentegrootte

• Regio / bodemproblematiek

• Geselecteerde gemeenten:

• Amsterdam, Arnhem, BEL combinatie (Blaricum, Eemnes & Laren), Bloemendaal, Boekel, Borsele, 
Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Heemstede, Kerkrade, Oldambt, Olst-Wijhe, Opsterland, Raalte, 
's-Gravenhage, Utrechtse Heuvelrug en Velsen

• Juridische analyse + analyse architectuur

• Toetsing resultaten in klankbordgroep gemeenten

• Begeleidingscommissie (BZK, VNG, VNG Realisatie)

https://teams.microsoft.com/l/file/DE26A11E-1CC2-4E9E-B612-6050812EF722?tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FIABRO%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FAchtergrondinformatie%2FBRO%2BMonitor%2BApril%2B2019.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvvng.sharepoint.com%2Fsites%2FIABRO&serviceName=teams&threadId=19:e88b56e2f0074f979ee1c0a59468d0f5@thread.skype&groupId=2e97df47-3851-4ec3-be85-4e6d4c6af618


Jullie vragen

• Impact?

• Uitvoerbaarheid?

• Implementatie?



Uitvoerbaarheid en impact BRO
Wat is de BRO?

• Wie:

• Verschillende rollen stelsel: registratiehouder, bronhouder, TNO, dataleverancier, 
gebruiker

• Binnengemeentelijk bij afdeling: basisregistraties, geo-informatie, ondergrond, 
milieuhygiëne, bouwen en wonen, etc.

• Wie is er van binnen de gemeente?

• Wat:

• Gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond – gedefinieerde registratieobjecten.

• Onderdeel van stelsel van basisregistraties 

• Nieuwe verplichtingen m.b.t. BRO-gegevens:

• Leverplicht bronhouder

• Gebruiksplicht gebruiker

• Terugmeldplicht gebruiker

• Onderzoeksplicht bronhouder

• Kwaliteitscontrole (ENSIA) bronhouder / gebruiker

• Gemeenten besteden onderzoek van bodem en 

ondergrond in het algemeen uit

• Verplichtingen hebben daarom een meer indirect karakter 

(opnemen verplichting in contracten leveranciers)



Uitvoerbaarheid en impact BRO
Wat is de BRO?

• Waarom:

• Volledig overzicht van bodem- en ondergrondgegevens ontbreekt. Van belang om de juiste beleidskeuzes 
te kunnen maken op/ over bijvoorbeeld: 

• Gebruik voor bv. drinkwaterwinning, delfstoffenwinning en ondergronds transport. 

• Van belang bij bovengrondse activiteiten zoals woningbouw en de aanleg van infrastructuur.  

• Relevant voor maatschappelijke vraagstukken omdat deze steeds meer gebruiksmogelijkheden biedt, 
zoals de opslag van CO2, warmte- en koudeopslag en de winning van aardwarmte. 

• Wanneer:

• Vier tranches: 1e tranche vanaf 1 januari 2018, latere tranches 2020, 2021 en 2022

• Met welke middelen:

• Uit Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel:

• Er worden geen financiële gevolgen voorzien



Uitvoerbaarheid en impact BRO
Wat is de BRO?

• Op welke wijze:

• Gegevens aanleveren via bronhouderportaal (webapplicatie)

1. Inwinnen van BRO-gegevens (door gegevensleverancier)

2. Aanleveren van BRO-gegevens aan bronhouderportaal BRO (door gegevensleverancier) 

3. Valideren en accorderen van BRO-gegevens (door bronhouder)

4. Doorleveren vanuit bronhouderportaal BRO naar Landelijk Voorziening (LV) BRO 

5. Opslaan in LV BRO

6. Uitleveren aan knooppunten, zoals PDOK

7. Afnemen en gebruiken van BRO-gegevens (door gebruiker) 

8. Terugmelden over BRO-gegevens (door gebruiker) 

9. Onderzoeken van terugmeldingen (door bronhouder / gegevensleverancier) en indien noodzakelijk 
corrigeren



Uitvoerbaarheid en impact BRO
Implementatie

• Activiteiten op hoofdlijnen (per registratieobject):

• Stel een BRO-coördinator aan

• Stel vast welke processen en welke afdelingen te maken krijgen met de BRO

• Pas bestekken en contracten aan

• Pas processen aan voor aanleveren, gebruiken, terugmelden en onderzoeken

• Voer de registratieobjecten op

• Implementatie van de BRO vooral organisatorisch van aard

• Veel processen & vakafdelingen → implementatie BRO complexer, langere doorlooptijd, hogere kosten

• Bestuurlijke aandacht is belangrijk

• Budget, beschikbaarheid en betrokkenheid van de juiste medewerkers, prioriteit voor de uitvoering

• Geen eigen ICT-voorzieningen nodig!!

• Ketenproces voor de BRO & gebruik van het bronhouderportaal

Gem. € 21.000 tot 

€ 43.800 per jaar 

per gemeente



Uitvoerbaarheid en impact BRO
Implementatie

• Keuzes voor gemeente:

• Opnemen historische gegevens

• Verplicht: tranche I vanaf 1 januari 2018, tranche II vanaf 1 januari 2020

• Vrijwillig: gegevens voor inwerkingtreding

• Opnemen gegevens private gegevens (uit bv. vergunningen):

• Eigenaarschap van de gegevens?

• Gemeente verantwoordelijk voor juistheid?

• Gewenste vervolgactie voor ministerie BZK om dit aan te passen



Uitvoerbaarheid en impact BRO
Implementatieondersteuning

• Sinds november 2018 implementatieteam ICTU

• Ondersteuning door implementatieteam ICTU wordt erg gewaardeerd

• Aanvullend verschillende gewenste vervolgacties m.b.t. implementatieondersteuning geformuleerd

• Lagere kosten implementatie BRO

• Voorkomen dat iedere gemeente zelf zaken en issues uit moet zoeken en 355x kosten moeten worden 
gemaakt

• Meer informatie op:

• https://basisregistratieondergrond.nl/

https://basisregistratieondergrond.nl/


Uitvoerbaarheid en impact BRO
Beheer

• Activiteiten op hoofdlijnen (per registratieobject):

• Werkzaamheden BRO-coördinator

• Compliance / naleving in de organisatie

• Werkzaamheden leverplicht, gebruiksplicht, meldingsplicht en onderzoeksplicht

• Werkzaamheden door gegevensleveranciers

• Reserveer voldoende budget voor de BRO-coördinator

• Alles weten van de inhoud van de BRO is ‘niet mogelijk’

• Baten:

• Lagere faalkosten

• Lagere kosten onderzoeksbureaus

• Voor de gemeentelijke business case is het beter om prudent te zijn en geen besparingen in te boeken 
bij andere afdelingen ter dekking van de implementatie- en beheerkosten van de BRO. 

BRO-coördinator 

minimaal 

0,1 – 0,2 fte



Gemeentelijke behoeften ondergrond 
i.r.t. maatschappelijke opgaven

• Coalitieakkoorden

• Thema’s duurzaamheid, klimaat, energietransitie komen terug in nagenoeg alle coalitieakkoorden

• Thema gas in ongeveer 2/3 van de coalitieakkoorden

• Thema bodem of ondergrond bij ongeveer 100 gemeenten

• Wensen gemeenten voor de langere termijn

• Integraal beeld alle informatie over de bodem en ondergrond (360 graden view)

• Niet beperken informatie in BRO tot informatie van bestuursorganen (in de hoedanigheid van 
opdrachtgever), maar deze uitbreiden met informatie van private partijen

• Integreren van diverse bronnen en wetten tot één integraal geheel. Omgevingswet voor de ondergrond 
en integratie van BRO met WIBON



Impact opnemen bodemverontreiniging in BRO
Afhankelijk van definities

• Standaard, brondocumenten en in de registratie op te nemen gegevens voor bodemverontreiniging/sanering 
nog niet vastgesteld

• Impact voor gemeenten vergelijkbaar toevoegen van andere registratieobjecten, mits: 

• Geen wijziging in BRO-ketenproces

• Geen wijziging in afbakening leverplicht (geen historische gegevens en alleen als bronhouder 
opdrachtgever is). 

• Relevante gegevens zitten in bestaande bodemapplicaties van gemeenten

• Eenmalig overzetten van de informatie uit de bestaande bodemapplicaties naar de BRO is activiteit die 
aanzienlijke impact (extra investeringen in ICT, extra werkzaamheden) kan hebben op gemeenten. 



Impact opnemen bodemverontreiniging in BRO
Randvoorwaarden en aanbevelingen

• Belangrijke randvoorwaarden en aanbevelingen, waarmee de impact voor gemeenten beperkt kan worden:

• Sluit aan bij de SIKB-standaard

• Sluit aan bij het huidige kwaliteitsniveau van bodemverontreiniging-/saneringsgegevens voor de initiële 
vulling van de BRO

• Maak op centraal niveau afspraken met de betrokken softwareleveranciers over het overzetten van de 
gegevens, zodat niet alle 355 gemeenten dit zelf met hun softwareleverancier moeten regelen

• Betrek gemeenten actief bij verdere uitwerking van definities en uitgangspunten

• Compenseer gemeenten financieel voor de extra kosten die gemeenten hiervoor moeten maken. 

• Meerwaarde opnemen registratieobject bodemverontreiniging-/saneringsgegevens in de BRO voor 
gemeenten is minimaal

• Gemeenten hebben goed beeld van beschikbare informatie, inclusief historische informatie en informatie 
van private opdrachtgevers



Vragen en opmerkingen?

Impactanalyse te vinden op:

https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2019/08/vng-impactanalyse-
basisregistratie-ondergrond/

Impactanalyse:

Frank van Zutphen

frank.vanzutphen@vng.nl

06 – 414 24 557

Algemeen:

Floris Zwaferink

floris.zwaferink@vng.nl

06 – 4698 9169

https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2019/08/vng-impactanalyse-basisregistratie-ondergrond/
mailto:frank.vanzutphen@vng.nl
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