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Verslag Sprint review Grondwater Sprint 44 
Datum  
08 april 2021  13.30-14.30 uur  
Locatie 
Online 
Voorzitter 
Frank Terpstra 
 

Aanwezig 
Online meeting bezocht door 23 stakeholders 
 
 
Verslag 
Erik Simmelink et. al. 

 
Hieronder vindt u een verslag van de online Sprint review sessie Grondwater Sprint 44. 
Bij dit verslag horen de sheets waarin de presentaties zijn weergegeven. 
 

Welkom 

Frank Terpstra (PO) heet iedereen welkom en vraagt of mensen bezwaar hebben tegen 
opname van de review sessie en publicatie daarvan via BRO kanaal op YouTube. 
Aanwezigen hebben geen bezwaar. 
   
 
Publieke Consultatie Grondwatergebruiksysteem 
 
Annita licht het proces toe van de verwerking van de 137 binnengekomen issues in de 
publieke consultatie van de 0.9 catalogus van Grondwatergebruiksysteem. Ze presenteert 
een aantal voorbeelden van de wijze van verwerking.  
 
Frank geeft aan dat het totaaloverzicht van de issues mee zal worden gestuurd met dit 
verslag. 
 
Rob Kreft vraagt n.a.v. slide 7 of individuele lussen (GBES) als vlak worden ‘weergegeven’. 
Annita licht toe dat in het geval een individuele lus een verticale dan wel korf-vorm heeft,  
de lus als punt(geometrie) wordt geregistreerd. Wanneer het een horizontale lus betreft 
wordt deze als vlak(geometrie) geregistreerd of, zoals in de catalogus staat, als 
lijngeometrie als het een enkele lus over langere afstand betreft, of eventueel als punt als 
de lus niet verder reikt dan 10 meter vanaf het middelpunt van de lus. 
 
Nav slide 10 vraagt Mariëlle van Vliet wat er met BHR wordt bedoeld. Frank en Annita 
lichten toe dat dat het registratieobject Booronderzoek betreft: Gegevens m.b.t. de 
afdichting/aanvulling van een boorgat vallen in de BRO onder Booronderzoek. 
 
 
Grondwaterproductiedossier  
 
Annita licht de gegevensinhoudelijke veranderingen/aanpassingen  van het 
registratieobject Grondwaterproductiedossier toe die sinds de vorige Sprint Review zijn 
doorgevoerd. Hierover zijn geen vragen.  
 
 
Volgende sprint 45 en Rondvraag 
 
Frank bespreekt kort de volgende sprint. Daarin werkt het standaardisatieteam aan de 
oplevering van de GPD catalogus 0.9, die medio volgende sprint in publieke consultatie 
gaat en aan de verdere verwerking van de issues uit de publieke consultatie. Dit resulteert 
eind van de sprint in een 0.99 versie van de GUF catalogus. Ook zal het overzicht van alle 
issues worden aangevuld met informatie per issue over de wijze waarop verwerking ervan 
heeft plaatsgevonden. Alle indieners van issues krijgen deze informatie toegestuurd.  
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Harry van Manen (RWS) vraagt of de inhoud van LGR in de BRO gaat komen. Annita en 
Rob Kreft ( IPO) lichten toe dat LGR als systeem voor bevoegd gezagen zal blijven bestaan.  
De scope van de gegevensinhoud van LGR (gegevens ter ondersteuning van processen bij  
van bevoegd gezagen) is  namelijk groter dan de gegevensinhoud van dit BRO domein 
(gegevens voor algemeen hergebruik). De bedoeling is t.z.t. dat LGR het bronsysteem van 
bronhouders wordt voor de BRO en dat het deel van de historische LGR inhoud dat in de 
BRO kan ook naar de BRO wordt geconverteerd (dat is de verantwoordelijkheid van de 
bevoegd gezagen van wie gegevens in LGR zitten). 
 
Frank vraagt met name aan de aanwezigen die voor het eerst deelnemen of het een nuttige 
Sprint Review was. Hierop volgt een bevestiging. Frank bedankt tenslotte de aanwezigen 
voor hun aanwezigheid en input. 


