
De Basisregistratie
Ondergrond

Marjan Bevelander
Plv. Programmamanager BRO

Webinar DiS Geo
14 juli 2020 

Juli 2019 | Ruimtelijke Ordening



Inhoud presentatie

De inhoud van de BRO

Waarom de BRO?

Praktijkvoorbeeld

De BRO in het stelsel van 
Basisregistraties

De Wet Bro: rechten en 
verplichtingen

Juli 2020| Beleid Geo-informatie 2



3

De Basisregistratie Ondergrond 
(BRO) is een centrale registratie 
met publieke gegevens over de 
Nederlandse ondergrond. 

Gebruikers kunnen gegevens en 
informatie over bodem en 
ondergrond opvragen:

– Gevalideerde, hoge kwaliteit 
– Voor iedereen vrij 

beschikbaar

De Basisregistratie 
Ondergrond:

Betrouwbare 
gegevens, voor 
iedereen beschikbaar



Gebruiksrecht Constructie ModellenVerkenning

4Ministerie van BZK

Vier soorten gegevens
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Workshop Grondwatergebruikdomein 19-11-19

Vijf domeinen en 
23 registratieobjecten

• Bodem- en grondonderzoek

• Grondwatermonitoring

• Grondwatergebruik

• Mijnbouwwet 

• Modellen
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› De BRO is opgedeeld in 4 tranches

› Iedere tranche bevat registratie-
objecten

› Tranche 1, 2, 3 zijn qua 
standaarden af en in beheer

› Tranche 4 wordt nog ontwikkeld

› Er is sprake van een tranche 5 
Milieuhygiëne

Vier Tranches 2018-2022
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Planning

Presentator
Presentatienotities
Rosele:De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan.Er is per registratieobject een catalogus (welke gegevens registreer je, waaraan moeten de gegevens voldoen. Dit zijn de standaarden voor de BRO) en instructie (hoe).Voor de registratieobjecten uit tranche 1 geldt sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplichting.Dit houdt in dat bronhouders (gemeenten, provincies en waterschappen, rijk) de bijbehorende drie registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd moet aanleveren en gebruiken. Tranche 2Tranche 2 treedt op 1 januari 2020 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze 8 registratieobjecten staan in deze tabel.EtcMarjan: Er kan nog een scopewijziging plaatsvindenOnderzoek naar bodemsaneringRegistratieobjecten in onderzoekDe volgende registratieobjecten zijn in onderzoek (volgens de scopewijzigingsprocedure). Besluitvorming over het al dan niet opnemen in een van deze tranches loopt via de Programmastuurgroep.Bodemsamenstellingsonderzoek Warmte Koude Opslag Mijnbouwwet boorgatsysteem Mijnbouwwet booronderzoek Mijnbouwwet putsysteem Mijnbouwwet productiedossier Koolwaterstof reservedossier Geo-elektrisch onderzoek Seismisch onderzoek Bodemverontreiniging-/saneringsgegevens



Het model GeoTOP geeft een 
gedetailleerd driedimensionaal beeld 
van de ondergrond van Nederland.
Dit is een voxelmodel: 
per blokje van 100 bij 100 meter 
horizontaal bij 0,5 meter verticaal 
toont het GeoTOP-model tot een 
diepte van 50 meter onder NAP 
waaruit de ondergrond waarschijnlijk
bestaat. 

GeoTOP: 
de Nederlandse 
ondergrond in beeld
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Maasdal bij Roermond



Van boringen naar 
3D-model
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Om GeoTOP te maken worden de 
gegevens van meer dan 500.000 
boringen uit de oude DINO-database 
en de nieuwe BRO benut. 

GeoTOP is nu beschikbaar voor 
Noord-Brabant en N-Limburg.

Zie ook de Storymap met 
praktijkvoorbeelden.

https://tno.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d0c4feb142014640b71b3d2fdc16cbe3


Waarom de BRO?

Het wordt druk in de ondergrond!
› Maatschappelijke opgaven

– Klimaatadaptatie en energietransitie
– Sterke en klimaatbestendige steden en regio’s
– Duurzame economische groei
– Toekomstbestendig landelijk gebied

› Fundament: betrouwbare ondergrondgegevens
– Opbouw en toestand
– Ruimtebeslag
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Presentator
Presentatienotities
Nederland is een laaggelegen Delta dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Dit land heeft allen kunnen ontstaan en kan alleen blijven bestaan door een goede samenwerking van partijen die het land gezamenlijk veilig, droog en leefbaar houden. Hier is ons ooit fameuze poldermodel uit ontstaan.De Delta brengt ook met zich mee dat het land heel vruchtbaar is en onze landbouw groot is geworden.Kenmerkend voor het natuurlijke landschap zijn de talrijke gradiënten tussen hoog en laag, zoet en zout en droog en nat. Gebruik makend van deze gradiënten, heeft de mens, Nederland gevormd. Door de aanleg van dijken en polders. Molens en gemalen, verdedigingslinies en forten. Kanalen en landgoederen.



Praktijkverhalen

› PraktijkvoorbeeldenGeen bovengrond 
zonder ondergrond
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Zie de website

https://basisregistratieondergrond.nl/praktijk/


Een uitdagende en complexe transformatie-
en nieuwbouwopgave. 

• Klimaatadaptatie in een lastig 
kwelwatergebied, 

• De energietransitie (hergebruik van 
restwarmte uit verschillende bronnen, 
warmte-koude-opslag),

• Ambities voor een circulaire economie, 

• De ontwikkeling naar 5G datatransport. 

Amstelstad

Al deze opgaven vragen extra ruimte 
in de ondergrond. 



Digital Twin met 50 datalagen: 
3D Bro-modellen + algemene en 
projectspecifieke 2D en 3D data van bodem en 
ondergrond en bovengrond (de openbare 
ruimte). 

Conclusie:
• Bodem variabeler dan gedacht

• Open energiesystemen en retentiebekkens 
kunnen niet overal in het gebied geplaatst 
worden.

• Aanpassing van het 'Masterplan 
Bodemenergie Amstel III en ArenAPoort' van 
de gemeente Amsterdam.

Amstelstad – Digital Twin
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De Wet Basisregistratie Ondergrond 
(Bro) is vanaf 1 januari 2018 van kracht

• Bestuursorganen hebben een 
wettelijke taak om gegevens over de 
ondergrond aan te leveren en te 
gebruiken.

• Het Besluit Bro wijst de gegevens 
aan die moeten worden aangeleverd 
in een aantal tranches.

• De Regeling Bro beschrijft 
uitvoeringstechnische aspecten van 
elke tranche.

De Wet Bro
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De wet Bro

Presentator
Presentatienotities
Roselie:Heel kort hoe de basisregistratie wettelijk is verankerdBZK is verantwoordelijk voor de wet. Daarnaast worden andere betrokken partijen genoemd in de wet, zoals TNO die verantwoordelijk is voor bouw en beheer van de BRO.Net als bij andere wetten wordt de wet BRO vergezeld door een besluit en een regelingIn de Wet Bro is bepaald dat gegevens worden geregistreerd op basis van brondocumenten. In het Besluit Bro worden die documenten aangewezen. Het Besluit regelt daarmee de feitelijke gegevensinhoud van de BRO. Elke keer als er een nieuw te registreren object aan de BRO wordt toegevoegd, wordt het desbetreffende brondocument in het Besluit opgenomen. Per 1 januari 2018 is de eerste tranche van de BRO in werking getreden voor 3 registratieobjecten Op 1 januari 2020 volgen 8 nieuwe registratieobjecten. Daarover zo meerDe Regeling ‘volgt’ het Besluit Bro, en wordt dus ook per tranche ingevoerd. In de Regeling staan bepalingen over onder andere:de technische en administratieve inrichting van de BRO levering van brondocumenten via het bronhouderportaal catalogus met gegevensstandaarden:  de eisen waaraan de aan te leveren gegevens moeten voldoen de inzage in en verstrekking van gegevens Marjan:Uit de praktijk blijkt bv dat Vewin veel putten in beheer heeft. En dat Gasunie veel boringen doet. Zij zijn echter geen bronhouder.Zij hebben de hulp nodig van bronhouders om objecten te registeren Daarbij kunt u (gemeente / provincie) een rol spelen.



Waarom een basisregistratie?
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• Compleet: 
Een landsdekkend beeld door de 
wettelijke verplichting om te leveren

• Consistent: 
Gestandaardiseerde gegevens

• Goede kwaliteit: 
Validatie en terugmelding

• Procesbewaking: 
Verplicht gebruik

• #SamenmakenweBRO



WOZ

NHR
BRI BRV

BLAU

BRP

BRO

BAG BGT BRK

BRT

DSO

Stelsel van Basisregistraties



https://www.digitaleoverheid.nl/document/stelselplaat-gegevens-2020-bedrijf-persoon/

https://www.digitaleoverheid.nl/document/stelselplaat-gegevens-2020-bedrijf-persoon/


Ondergrond
(geo-objecten)

Bovengrond
(geo-objecten)

Voertuig

Pand
(geo-

object)

Adres

Persoon

Inkomen

Vestiging

Bedrijf

Weg Water Terrein

Put Vergunning Meting

Perceel
(geo-

object)

Voorstel nieuwe stelselplaat vanuit Geo-perspectief

Bouwwerk

Apparte-
ment

* BRO 
Objecttyp
e

Alternatie
ve 
benaming

Constructie Put

Verkenning Meting, 
Waarnemin
g

WOZ Object

Let op: relaties niet 
uitgewerkt

Geologisch 
Model

Bestuurlijke
Grenzen

Onroerende 
zaak
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Informatie voor:
› De bronhouder
› De gegevensleverancier
› De afnemer
› De softwareleverancier
› De bestuurder
› De beleidsmaker

BasisregistratieOndergrond.nl
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De BRO Monitor
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1e kwartaal 2020



Aantal 
raadplegingen 
PDOK - Q1 2020 › 2.205.286

April 2020| BRO



BRO4Kids en 
meer..
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› Implementatieteam
› Servicedesk BRO 088- 8664 999
› Nieuwsbrief BRO aanmelden via 

BRO@minbzk.nl
› Praktijkverhalen van collega’s
› www.basisregistratieondergrond.nl

BRO Ondersteuning
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Presentator
Presentatienotities
Kijk op de siteVanaf 1 juli 2019 staat het implementatieteam nog klaar voor nazorg. We kunnen u helpen de benodigde stappen te zetten en eventuele hindernissen waar u tegenaan loopt op te lossen.Nazorg? Vul uw aansluitverklaring in.Als u in aanmerking wil komen voor nazorg door het BRO Implementatieteam, vul dan de aansluitverklaring in. U krijgt deze verklaring per mail van uw contactpersoon bij het implementatieteam.
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