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Registratieobject = 

De BRO registreert gegevens 
die afkomstig zijn van objecten 
als sondering, boormonster,
of grondwaterstandmeting

Van 2018 tot en met 2022 komen er 
18 registratieobjecten in de BRO. 

Mijnbouwwetvergunning per 1-1-2022

Mijnbouwwetconstructie per 1-7-2022

De registratieobjecten
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Standaardisatie

› Afspraken over begrippen

› Afspraken over uitwisselen

› Afspraken over visualisatie

› Technische afspraken



Waar draait het om?

Ervoor zorgen dat gegevens betekenisvol gedeeld en 
gebruikt kunnen worden. 



Publieke consultatie
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Waarom nemen we eigenlijk 
mijnbouwgegevens op in de 
BRO? 

› De grote transities in de fysieke leefomgeving 
maken in toenemende mate gebruik van ruimte 
in zowel boven- als ondergrond.

› (Historische) mijnbouwactiviteiten kunnen 
gevolgen hebben voor werken in de fysieke 
leefomgeving (veiligheid en bodembeweging), 
andere vergunningen, verkenningen en 
planstudies. 

› Het is daarom van belang dat de locatie van 
mijnbouwactiviteiten en mijnbouwconstructies 
publiek beschikbaar komen.
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In de Nederlandse ondergrond bevinden zich 
diverse delfstoffen
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De Mijnbouwwet (Mbw) reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond, zoals het opsporen, 

winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte.
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› De scope van de registratieobjecten 
in het domein Mijnbouwwet in de 
Basisregistratie Ondergrond is 
beperkt tot vergunningen en 
constructies die onder de 
Mijnbouwwet vallen.

Scope
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› Locatiegegevens in de 
Basisregistratie Ondergrond

› Verwijzing voor het vinden van 
details in andere systemen

Scope
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› EPL: Exploration & Production License
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Mijnbouwwetvergunning



› EPL: Exploration & Production License
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Mijnbouwwetvergunning

De mijnbouwwetvergunning in de Basisregistratie 
Ondergrond is een registratieobject dat verwijst 
naar een dossier in de administratie van de 
vergunningverlener. Het registratieobject bevat niet 
alle gegevens uit het dossier, maar alleen de 
gegevens die voor eenieder beschikbaar moeten 
zijn. De mijnbouwwetvergunning vertelt in essentie 
aan welke partij de vergunningverlener het recht 
heeft gegeven een bepaalde mijnbouwactiviteit 
(opsporing, winning of opslag) uit te voeren in een 
bepaald deel van het gebied dat Nederland en zijn 
Exclusieve Economische Zone omvat.



13

In de catalogus van
Mijnbouwwetvergunning
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Attributen
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Mijnbouwwetvergunning
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Mijnbouwconstructie
EPC: Exploration & Production Construction
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Mijnbouwconstructie
EPC: Exploration & Production Construction

Een mijnbouwconstructie in de 
Basisregistratie Ondergrond is een 
registratieobject dat gegevens bevat 
over constructies in de ondergrond die 
onder de Mijnbouwwet vallen voor het 
opsporen, winnen en opslaan van 
delfstoffen en aardwarmte'..



3 soorten mijnbouwconstructies
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Mijnstelsels - Steenkoolmijnen

› Een mijnstelsel is het geheel van ondergrondse structuren waaruit een mijn bestaat. 
Het omvat de toegangen, de transportzones en de ontginningszones.
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Mijnstelsels - kalksteenmijnen
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(Vereenvoudigd) overzicht van de belangrijkste entiteiten van 
mijnstelsels in de BRO
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Locatie mijnstelsels: de omhullende van de 
ondergrondse structuren
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Locatie mijnstelsels: de omhullende van de 
ondergrondse structuren
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Boorgat en boortraject
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Locatie van boorgat en boortraject
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Zoutcavernes

› tekst
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› Publieke consultatie van de gegevenscatalogi (tot 15 Maart)

› Eind juni gegevenscatalogi en technisch ontwerp gereed

› Daarna volgt: 

– Bouw, test, in productiename

– Wettelijk traject (besluit en ministeriële regeling)

› Datum in werking treden: EPL 1-1-2022 & EPC 1-7-2022.

› Via sprintreviews kan je op de hoogte blijven en inspraak hebben. 

Planning per maart 2021 
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Publieke consultatie

› De consultatie loopt t/m 15 
maart.

› Uw inbreng wordt zeer 
gewaardeerd.

› https://basisregistratieonderg
rond.nl/werken-
bro/producten-
diensten/standaarden/publiek
e-consultaties/
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https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/standaarden/publieke-consultaties/


Meer informatie in de storymap

› https://arcg.is/LmTzj 29
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Opnames en presentaties van 
de reviewsessies mijnbouw:

https://basisregistratieonderg
rond.nl/doe-mee/bro-
ketendag/reviewsessie-
mijnbouw/

Uitleg van de UML 
diagrammen. 
Reviewsessie van 17-12-2020 
(vanaf minuut 34)

https://basisregistratieondergrond.nl/doe-mee/bro-ketendag/reviewsessie-mijnbouw/


Vragen
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