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”De bodem en ondergrond vormen het 
fundament van ons bestaan”

Wetgeving, standaarden en keten
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“Bodem en ondergrond vormen 
het fundament van ons bestaan” 

“Bodem en ondergrond spelen een steeds 
belangrijkere rol in de ruimtelijke ontwikkeling van 
ons land:

Van drinkwatergrondstof tot bodemenergie en 
ultradiepe geothermie, van waterberging in het 
kader van klimaatadaptatie tot de schragende 
functie voor woningbouw, van bodemdaling tot 
huisvesting van buizen, kabels en leidingen, van 
natuurherstel tot delfstoffenwinning en gasopslag.” 

Tanja Klip-Martin:

Drs. T. Klip-Martin 
Bodem-ambassadeur en lid Eerste Kamer



De leidraad is duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en 
ondergrond met een evenwichtige balans tussen nut en beschermen. 

Kernpunten hierbij zijn:

• Ondergrond en bovengrond verbinden: 3D integrale ruimtelijke 

ordening

• Klimaatadaptatie:  toepassen van de watersysteembenadering 

• Goede samenwerking alle overheden, dialoog belanghebbenden 

• Onzekerheid als uitdaging (WRR)

• Monitoring van de effecten op de leefomgeving als onderdeel van de 

integrale benadering van gebruik versus bescherming 

• 4D ruimtelijke ordening: factor tijd 

• Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en toepassing in de praktijk

Toekomstig 
gebruik bodem 
en ondergrond:

balans tussen
benutten
en
beschermen
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Wet Basisregistratie Ondergrond  

Wettelijke taken:

• gegevens aan te leveren (bronhouders)

• gegevens te gebruiken (bestuursorganen)

• fouten te melden (bestuursorganen)

• aangeleverde gegevens te controleren (bronhouders)

Besluit Bro

Wijst de gegevens aan die moeten worden aangeleverd, in tranches

Regeling Bro 

Beschrijft uitvoeringstechnische aspecten van elke tranche

De wet Bro

De Wet Bro

9



Wet Bro •Kaders

Besluit 
Bro

•Nadere 
invulling

Regeling 
Bro

• Praktische 
uitvoering

Onderdelen Wet- en regelgeving
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De Wet Bro

• De Wet Bro is een kaderwet

• De wet legt de inhoud, werkwijze en de rollen en  
verantwoordelijkheden vast voor de BRO

Wet Bro •Kaders

Besluit 
Bro

•Nadere 
invulling

Regeling 
Bro

• Praktische 
uitvoering
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Besluit Bro

Besluit Bro (Algemene Maatregel van Bestuur):

• Wijst per tranche aan welke gegevens (registratieobjecten) aangeleverd 
moeten worden

• Aanwijzen gebeurt in een aantal fasen (tranches) 

Elke keer als er een nieuw te registreren object aan de BRO wordt 
toegevoegd, wordt het nieuwe brondocument in het Besluit opgenomen

Wet Bro •Kaders

Besluit 
Bro

•Nadere 
invulling

Regeling 
Bro

• Praktische 
uitvoering
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Besluit Bro
4 tranches

Wet Bro •Kaders

Besluit 
Bro

•Nadere 
invulling

Regeling 
Bro

• Praktische 
uitvoering
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Regeling Bro

De Regeling Bro legt de 
uitvoeringstechnische aspecten van elke tranche vast 

In de Regeling staan bepalingen over onder andere:
• de technische en administratieve inrichting van de BRO 
• levering van brondocumenten via het bronhouderportaal 
• catalogi met gegevensstandaarden
• de inzage in en verstrekking van gegevens 

Wet Bro •Kaders

Besluit 
Bro

•Nadere 
invulling

Regeling 
Bro

• Praktische 
uitvoering
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Regeling Bro
Standaarden

Voor ieder registratieobject wordt een gegevenscatalogus
gemaakt op basis van standaarden
Zo worden dezelfde objecten op dezelfde manier geregistreerd

De standaarden worden samen met experts en gebruikers   
gemaakt, zodat de beschrijvingen aansluiten bij de praktijk

De catalogi met standaarden zijn bijlage bij de Regeling Bro

Wet Bro •Kaders

Besluit 
Bro

•Nadere 
invulling

Regeling 
Bro

• Praktische 
uitvoering





Huidige scope programma BRO FASE I 2017-2021

17

Ministerie van BZK 4 april 2017 

BRO FASE II 2022 -2025

Standaardisatie-opgave
Domeinen BRO



Geo–Standaarden 
Nationaal en Internationaal



KADERSTELLENDE RANDVOORWAARDEN BRO-STANDAARDEN

NATIONALE STANDAARDEN - NGII

NEN 3610 piramide



KADERSTELLENDE RANDVOORWAARDEN BRO-STANDAARDEN

CB-NL OBJECTEN LIBRARY

21-09-2017



STANDAARDISATIEPROCES BRO
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• Scope 

document

• Gegevens-

catalogus v0.7

• Gegevenscatalogus V0.9

• Berichtencatalogus (XML)

• Inname- en uitgiftehandboek

• Koppelvlakbeschrijving

• Berichtenschema’s (xsd's en wsdl’s)

• URL's publieke REST services

• Werkafspraken

• Storymap



STANDAARDISATIE-

PROCES BRO





BRO-keten



Procesketen
BRO

Bro gegevens

INWINNEN
Bro gegevens en modellen

VERWERKEN

BEHEREN
• Vastleggen BRO 

gegevens en modellen
• Kwaliteit borgen 

(inhoudelijk)

ONDERZOEKEN

Meldingen
• Aanvullen c.q. 

corrigeren o.b.v. 
meldingen

• Leveren mutaties 
(aanvullingen c.q. 
correcties) aan de 
landelijke voorziening

Bro gegevens en modellen

GEBRUIKEN

INWINNEN
• Inwinnen gegevens
• Inzamelen gegevens
• Uitvoeren veld-

onderzoek

Bro gegevens en modellen

BEHEREN

INNEMEN

Bronhoudersortaal
• Aanleveren
• Valideren (IMBRO)
• Kwaliteit toetsen
• Verrijken
• Vaststellen
• Waarmerken
• Inschrijven
• Monitoren en 

Rapporteren

REGISTREREN

Landelijke Voorziening Bro
• Valideren (IMBRO)
• Registreren en Archiveren
• Monitoren en Rapporteren

Register Brondocumenten Ondergrond
Registratie Ondergrond
Registe inzake Meldingen Modellen

VERSTREKKEN

Knooppunten
PDOK | CA IenM (DSO) | ...
• Publiceren
• Zoeken
• Bekijken
• Downloaden

MELDEN
• Signaleren fouten 

(attribuut, geometrie, 
topologie, overig)

• Melden van fouten

EVALUEREN
• Beoordelen “fit for 

purpose” (diepte, 
spreiding, kwaliteit 
attributen, data, etc.)

RBO RO RiMM

GEBRUIKEN
• (Voor overheid 

verplicht) gebruik van 
Bro gegevens (mits fit 
for purpose)

AFNEMEN
• Afnemen Bro data van 

Landelijke Voorziening

VERRIJKEN
• Analyseren en 

interpreteren 
• Genereren Bro 

modellen o.b.v. van 
Bro gegevens

VERGUNNEN
• Vergunnen (mijnbouw)

VTH (Mijnbouw)
• Toezicht
• Handhaving

TERUGMELDEN
• Melden fouten (door 

gebruiker)
• Notificeren status 

afhandeling
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Bronhoudersportaal
• Onderzoeken 

meldingen
• Notificeren status 

voortgang afhandeling25

Ministerie van BZK



Bronhouderportaal

21-09-2017



Duurzame economische groei

Toekomstbestendig Landelijk gebied

Klimaatadaptatie en energietransitie

Sterke en klimaatbestendige steden en regio’s

Nederland werkt aan 4 grote opgaven:
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