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Geachte heer/mevrouw, 
  
Als bronhouder van de grootschalige topografie (BGT) en/of ondergrond (BRO) 
legt u elk jaar aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
verantwoording af over de bijhouding en kwaliteit van deze registratie(s). 1 mei 
2020 geldt als deadline voor het indienen van de bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage(s) over 2019. 
 
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 komt deze deadline in gevaar. 
Bestuurlijke vergaderingen zullen in veel gevallen zijn opgeschort, waardoor het 
vaststellen van minder urgente zaken een langere doorlooptijd kent. Hiervoor heb 
ik als toezichthouder op de geobasisregistraties vanzelfsprekend alle begrip.  
 
De deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages 
inzake de ENSIA-zelfcontrole 2019 voor BGT en BRO wordt hierbij uitgesteld van 
1 mei 2020 tot 1 juni 2020. Dit is afgestemd met het Audit Committee ENSIA. 
Mocht onverhoopt blijken dat ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven 
voor aanvullende maatregelen, dan breng ik u tijdig op de hoogte. 
 
Tot slot zijn mijn medewerkers nog met enkele bronhouders (van de BGT1) in 
gesprek over de verantwoording in het kader van de 2018-ronde. Bijvoorbeeld 
omdat er de rapportage ambtelijk is afgedaan of verbetermaatregelen niet SMART 
genoeg zijn geformuleerd. Mocht dat voor uw organisatie gelden; we zien hierbij 
af van verdere acties en doen voor nu een beroep op de eigen bronhouder-
verantwoordelijkheid. Wel zullen we deze bevindingen meenemen bij de 
beoordeling van de rapportages over 2019.  
 
Heeft u vragen over deze brief, neemt u contact op met één van mijn 
medewerkers via het emailadres: toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl. 
  
Hoogachtend, 
de minister voor Milieu en Wonen,   
namens deze, 
 
Vincent van der Werff, Wnd. directeur Ruimtelijke Ordening 

                                                
1 De zelfcontrole voor de BRO was in 2018 een proefjaar 
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