
 Aanbevelingen Opvolging door Programmabureau 
BRO  

1. Wijzig artikel 2.4.1 van de volgende versie van het Besluit
Bro, zodat duidelijker is dat brondocumenten voor de
registratie van o.a. bodemenergiesystemen bestaan uit de
beschikking (de verleende vergunning) of de gevalideerde
melding. (Zie: paragraaf 2.1.1)

De Nota van Toelichting van het 
concept-Besluit Bro is aangepast met 
deze verduidelijking. Wijziging van het 
Besluit zelf was, gezien de status van 
besluitvorming, niet mogelijk. Een 
eventuele aanpassing zal bij een 
volgende wijziging van het Besluit 
worden overwogen. 

2. Pas de formulieren (voor vergunningaanvraag en
melding van WKO-systemen) in het Omgevingsloket aan
zodat gegevens verplicht zijn om in te vullen en maak
aparte invoervelden voor enkele BRO-specifieke gegevens
die nu vaak impliciet via een effectrapportage aan het
bevoegd gezag worden geleverd. (Zie: paragraaf 2.2.2)

Deze vraag is besproken met de BLM 
Rijk. Dergelijke wijzigingen gaan via RWS, 
wat relatief snel kan gebeuren. Het 
Programmabureau zal hier het initiatief 
nemen.  

3. Neem een verplichting op in de Omgevingswet voor het
gereed melden van een gerealiseerd bodemenergiesysteem
(analoog aan de gereedmelding in het kader van de Wet
kwaliteitsborging bouwen) en ontwikkel hiervoor een
formulier. (Zie: paragraaf 2.2.3)

Voor het opnemen van een nieuwe 
verplichting in de Omgevingswet is een 
wetswijziging nodig. Gezien de drukte 
rond de invoering van de Ow zal dit niet 
vóór 2023 gebeuren.  
Het Programmabureau zal wel een 
gesprek beleggen met CZW over het te 
volgen traject.  
Ontwikkelen formulier: wordt opgepakt 
als de wetswijziging in procedure gaat. 
Zie verder aanbeveling 2. 

4. Pas ook het formulier in het omgevingsloket voor de
jaarlijkse rapportage over open bodemenergiesystemen
aan, zodat gegevens die voor de BRO noodzakelijk zijn ook
direct op uniforme wijze kunnen worden uitgevraagd.
(Zie: paragraaf 2.2.3)

Als bij aanbeveling 2. 

5. Met betrekking tot de keten wordt aanbevolen
(Zie: paragraaf 2.3):

5a. Zorg ervoor dat gegevens over BES zowel via het 
Landelijk Grondwater Register als via het BRO aan het 
Bronhouderportaal de BRO kunnen worden geleverd. 

De VNG heeft een eerste inventarisatie 
gedaan naar het gebruik van LGR waaruit 
blijkt dat het LGR zeer vaak gebruikt 
wordt. 
Het Programma BRO heeft via een 
subsidie aan BIJ12 een bijdrage gegeven 
voor het maken van een koppelvlak 
vanuit LGR naar BRO. Daarbij wordt ook 
het BRO-ID geregistreerd. 

5b. Zorg dat het BRO-ID ook in het LGR bij 
bodemenergiesystemen wordt geregistreerd. 
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Verwachte oplevering project is Q2. 
5c. Stimuleer dat gemeenten en softwareleveranciers 
onderzoeken of het aanleverproces vanuit applicaties 
gemeenten en omgevingsdiensten (bijvoorbeeld het 
vergunning- of zaaksysteem) aan het LGR of BHP-BRO 
geautomatiseerd kan worden. 

Er wordt een koppelvlak gebouwd  
(zie 5a) en er wordt nauw samengewerkt 
met de koepels. 
Het Programmabureau stelt voor dat 
bestuursorganen 'klein' beginnen 
(intypen gegevens via koppelvlak) en 
naar behoefte/kennis doorgroeien naar 
een meer geautomatiseerde manier van 
werken vanuit hun VTH-omgeving. 
Beleidslijn Programmabureau is om 
levering aan de BRO altijd via LGR te 
laten verlopen.  

5d. Systemen die gegevens over bodemenergiesystemen 
gebruiken, zoals de WKO-tool, PDOK en in de toekomst het 
DSO zullen deze gegevens afnemen uit de BRO (en niet uit 
het LGR). 

Het gebruik van de BRO is voor bestuurs-
organen een wettelijke plicht; daar is 
geen nieuwe regeling voor nodig. Wel zal 
het Programmabureau blijven sturen op 
heldere  communicatie over het gebruik 
van de BRO. 

5e. Ga in gesprek met de verandermanager Rijk in het 
programma DSO over het toevoegen van een 
informatieproduct “OBES/GBES” in DSO-LV, zodat 
initiatiefnemers bij het oriënteren en aanvragen al in het 
Omgevingsloket kennis kunnen nemen van 
bodemenergiesystemen in de omgeving. 

Dit zal onderdeel moeten worden van de 
uitbouw DSO ná inwerkingtreding 
Omgevingswet. Dit zal naar verwachting 
pas vanaf 2023 tot realisatie kunnen 
leiden. Het Programmabureau zal al wel 
eerder beginnen met de beleidsmatige 
voorbereiding in verbinding met het 
portfolio-overleg. 

Aanbevelingen voor de registratie van sondeergegevens 
van particuliere opdrachtgevers 

 

6. Pas artikel 2.1.1 in het Besluit Bro aan, zodat ook
sondeergegevens waarvan de overheid niet de
opdrachtgever is, kunnen worden geregistreerd in de Bro.
(Zie: paragraaf 3.1)

Een leveringsverplichting van niet-
overheidssonderingen is feitelijk en 
beleidsmatig niet haalbaar gebleken. 
Alleen  vrijwillige levering via gemeenten 
lijkt haalbaar (zie ook 7.) 

7. Ga uit van vrijwillige aanlevering van sonderingsgegevens
door particulieren aan de gemeente. De gemeente kan ze
vervolgens als plusgegevens registreren in de BRO.
(Zie: paragraaf 3.3.2)

Het Programmabureau onderschrijft 
deze aanbeveling en zal die in haar 
beleidsplannen meenemen. Dit in nauw 
overleg met de VNG. 

8. Maak afspraken met de branchevereniging over het
vrijwillig registreren van brondocumenten met sonderings-
gegevens aan de BRO door de initiatiefnemer, of door
daartoe gemandateerde ingenieursbureaus. Maak ook
afspraken over het hergebruik van sonderingsgegevens en
over de aansprakelijkheid bij verkeerde conclusies.
(Zie: paragraaf 3.3.2)

De branchevereniging heeft 
ondubbelzinnig aangegeven daar niet 
aan mee te willen werken. Gegevens 
kunnen (en zullen) alleen op verzoek  
(en per opdracht) worden verstrekt. 

9. Maak een keuze of de aanlevering van brondocumenten
gebeurt via het Omgevingsloket en of een
routeervoorziening naar de BRO nodig is, of dat gegevens

Het Programmabureau zal dit in 2022 
nader onderzoeken in overleg met 
stakeholders. 



rechtstreeks in het Bronhouderportaal worden geüpload. 
(Zie: paragraaf 3.3.3) 

10. Voer voor ieder BRO-object dat ontstaat in omgevings-
wetprocessen een onderzoek uit naar de juridische
grondslag om gegevens over dit registratieobject te vragen
aan de initiatiefnemer en hoe de informatieketen er uit zou
moeten zien. (Paragraaf 4.1)

Het Programmabureau zal dit in 2022 
nader onderzoeken in overleg met 
stakeholders. 

11. Ga in overleg met VNG, IPO en UvW en met de
vertegenwoordiger van de rijkspartijen over de noodzaak
voor het opnemen van een informatieproduct 'ondergrond'
in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. (Paragraaf 4.1)

Dit onderwerp wordt op de agenda van 
de nieuwe Regieraad BRO gezet.  

12. Bespreek met bevoegd gezagen en omgevingsdiensten
tijdig de gevolgen van het opnemen van nieuwe
registratieobjecten. Zeker als ook historische gegevens
moeten worden opgevoerd, of de kwaliteit daarvan moet
worden verbeterd, is de extra werklast substantieel.
(Paragraaf 4.2)

Dit zal een vast onderdeel zijn van de 
overlegstappen bij een vaststellings-
procedure (Domeinbegeleidingsgroep, 
Regieraad, internetconsultatie).  




