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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-690541396 (DOS-2018-
0006519)

Onderwerp

Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie 2018

Advies

1 . Vast te stellen de Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie

2018 van de Provincie Zuid-Holland, waarin de resultaten van de zelfcontrole over 2018

staan beschreven inclusief verbetermaatregelen. 

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties voor de Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige

Topografie 2018.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verantwoordingsrapportage Basisregistratie

Grootschalige Topografie 2018.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

· Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zelfcontrole

2018 ENSIA Basisregistratie Grootschalige Topografie voor bronhouders

· Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie 2018 Provincie Zuid-

Holland

· Aanbiedingsbrief Gedeputeerde Staten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties voor de Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige

Topografie 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 mei 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitaal bestand met actuele gegevens

over de inrichting van Nederland. Hierin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water,

spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd . 

 

De BGT wordt ontwikkeld door de overheid. Voor de concrete realisatie werken verschillende

overheidsorganisaties (zogenaamde ‘bronhouders’) intensief samen. Het gaat daarbij om

provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook landelijke bronhouders als het Ministerie van

Defensie, Rijkswaterstaat en Prorail. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van

basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk.

Net zoals de andere (geo-)basisregistraties wordt de BGT wettelijk geregeld en is het Ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk. Op 1 januari 2016 is de

Wet BGT in werking getreden voor bronhouders.

 

Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens

over de grootschalige topografie van Nederland. Dit zorgt voor een betere dienstverlening aan

burgers en bedrijven, administratieve lastenverlichting, een betere samenwerking binnen de

overheid en kostenbesparing. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze

herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw

inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

 

Dit maakt het een uniek en technisch en organisatorisch zeer complex project. De Dienst Beheer

Infrastructuur (DBI) is voor de provincie Zuid-Holland al jaren met succes bezig met het omzetten

en koppelen van de eigen gegevens naar deze nieuwe standaard. Zo zijn alle areaalgegevens

van de wegen en vaarwegen in beheer van DBI met succes gekoppeld aan de BGT en is de

eerste transitiefase met succes afgerond. Inmiddels is DBI vergevorderd met de tweede

transitiefase, die voor alle bronhouders tot eind 2019 loopt. 

  

Op basis van de Wet BGT is per 1 juli 2018 door het Ministerie van BZK een verplichte

horizontale en verticale verantwoording ingevoerd volgens een methode van zelfcontrole. Deze

methode van zelfcontrole vindt vanaf heden ieder jaar plaats en is bekend onder de naam ENSIA

BGT. De ENSIA-systematiek wordt al langer gehanteerd door gemeenten, onder meer voor de

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BRP (Basisregistratie Personen) en DigiD, maar

is nieuw voor andere bronhouders. Provincies hoeven alleen de ENSIA BGT te doorlopen. 

 

Nadruk bij deze zelfcontrole ligt op processen die te maken hebben met de instandhouding van

de BGT (procesborging, tijdigheid, juistheid, actualiteit). Voornaamste doel is inzicht voor de

bronhouder zélf in de stand van zaken van de BGT, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het is echter

ook een manier voor het Ministerie van BZK om te controleren of bronhouders zich voldoende

inspannen om de Wet BGT te borgen. De zelfcontrole bestaat enerzijds uit het invullen en

indienen van de ENSIA-vragenlijst, ingevuld in overleg met de medewerkers op de werkvloer, en

anderzijds de bestuurlijke verantwoordingsrapportage op basis van deze vragenlijst inclusief

verbetermaatregelen. 
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Deze bestuurlijke verantwoordingsrapportage leggen wij hierbij aan u voor. Over de gehele linie

werd in 2018 voldaan aan de norm van 75%. De ENSIA-systematiek werkt met het toekennen

van punten per vraag; we hebben dus meer dan 75% van het aantal punten behaald. Voor wat

betreft de borging van de processen en de tijdigheid is nog ruimte voor verbetering. Op het vlak

van volledigheid en juistheid van de BGT wordt daarentegen uitstekend gescoord.

 

Belangrijke kanttekening bij deze bevindingen is dat de tweede fase van de invoering van de BGT

nog niet is afgerond (de zogenaamde transitiefase). Dit geldt voor alle bronhouders, deze fase

loopt tot en met 31 -12-2019 en hier is dus ook geen 100% score te verwachten. De inspanningen

die gedaan worden om deze transitiefase af te ronden zijn apart benoemd in een verbeterplan

tweede fase. Dit is een afzonderlijk traject in samenwerking met het Samenwerkingsverband voor

Bronhouders BGT (SVB-BGT) en geen onderdeel van deze verantwoording. Naast het

verbeterplan tweede fase worden in de verantwoordingsrapportage aanvullende

verbetermaatregelen benoemd om de beheerprocessen voor de BGT verder te borgen en te

verbeteren. 

 

Een tweede kanttekening is dat wij de inlevertermijn van 1 mei 2019 niet gehaald hebben. Dit is

gemeld bij het Ministerie van BZK. We zijn in overleg over de mogelijkheden de rapportage

verlaat in te dienen.

 

Samengevat kan geconcludeerd worden dat wij op basis van de zelfcontrole vinden dat de BGT al

voldoet aan de norm, maar dat wij ernaar streven de BGT en de processen rondom de

instandhouding hiervan verder verbeteren, en dit streven op verschillende vlakken al concreet

vormgeven.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : N.v.t.

Programma : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Er is geen formele bestuurlijke besluitvorming voorafgegaan aan dit voorstel. Wel is het

besproken in het MT-DBI.

 

3 Proces

 

Met voorgestelde vaststelling onderschrijft het bestuur de bevindingen uit de zelfcontrole en de

genoemde maatregelen. DBI zorgt vervolgens voor het in kennis stellen van het Ministerie van

BZK.
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4 Participatie

 

De BGT is een unieke co-creatie van verschillende overheden die voor de opbouw en de

instandhouding intensief en op gelijke voet met elkaar dienen samen te werken. Daarnaast

zorgen de inspanningen die wij in het kader van de BGT doen ervoor dat veel gegevens die wij

zelf gebruiken voor de instandhouding van onze wegen en vaarwegen via open standaarden en

portalen beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven. 

 

5 Communicatiestrategie

Er hoeft over het besluit niet aanvullend te worden gecommuniceerd.

 


