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OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 
de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, 
op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform 
OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, 
FTP-server).  
De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 
beschikking: 
1. EOD verkenner; 
2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 
3. instructie toepassing EOD verkenner; 
4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 
Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 
aanpassen. 
 

OP100 
OP200 

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.5.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 
en het format van de LV BRO. 
 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage R 

 
 

GO050 
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GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 

5.5.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. 
In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn 
ingevuld. 
 

GO050 
OP010 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 

 


