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Samenhangende objectenregistratie: vandaag
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Programma

1. Proces samenhangende objectenregistratie (Martijn Odijk)
Waar staan met de verschillende sporen

ü Inhoud
ü Architectuur
ü Organisatie
ü Kwaliteit
ü Gebruik
ü Juridisch

2. Inhoud van het conceptueel model (Marcel Rietdijk)
3. Vervolgproces: start van de review (Martijn Odijk)
4. Laatste kwartier: Q & A (Marcel Rietdijk en Martijn Odijk)



VERDIEPING INHOUD
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Proces samenhangende
objectenregistratie



Wat is de samenhangende objectenregistratie?

De samenhangende objectenregistratie:
► is voor bronhouders efficiënt bij te 

houden (door het centraal stellen van het 
object) 

► gedraagt zich voor gebruikers als één 
registratie die laagdrempelig wordt 
ontsloten

Doelgroepen:
► Bronhouders geo(basis)registraties
► Overheidsgebruikers (verplicht gebruik)

► Bedrijven, resellers en grootgebruikers 
(open data)

► Eindgebruikers zoals burgers en bedrijven
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Beschouwingsgebied samenhangende objectenregistratie
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Basismodel: hoe werkt dit conceptueel?
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Samenwerking in de samenhangende objectenregistratie
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Sporen objectenregistratie en context

► Voor de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie zijn de 
volgende sporen van belang:
§ Inhoud (focus vandaag in deze workshop)
§ Architectuur
§ Organisatie
§ Kwaliteit
§ Gebruik
§ Juridisch

► Het spoor inhoud is dedicated voor de samenhangende objectenregistratie 
► De andere sporen zijn vaak breder van aard maar hebben wel een 

weerslag op de objectenregistratie (of hierbij fungeert de objectenregistratie 
als launching customer)
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Proces samenhangende objectenregistratie
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2019

De beleidsvisie is door het BAG BAO en Regieraad 
BGT op 28 november 2019 onderschreven en 
vastgesteld als ontwikkelrichting op weg naar de 
samenhangende objectenregistratie

Begin 2021
Bestuurlijke (vervolg) besluitvorming

2020
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En toen kwam de 
Coranacrisis...!



Spoor Inhoud – stand van zaken

q Spoor Inhoud

q Spoor Architectuur

q Spoor Organisatie
q Spoor Kwaliteit

q Spoor Gebruik
q Spoor Juridisch

► Inhoudelijk conceptueel denkraam (april 2020)

► Reviewronde (april/mei 2020) met steun vanuit review

► Verdere inhoudelijke uitwerking conceptueel model

► Eerste versie conceptueel model samenhangende 
objectenregistratie (1 oktober 2020)
§ In het 2e deel van deze workshop zoomen we hierop in!

► Start openbare consultatie conceptueel model (6 oktober 2020)

• Eerste consultatieronde conceptueel model (6 oktober – half 
november)

• Detailuitwerkingen conceptueel model tweede versie & 
consultatie conceptueel model SOR (januari 2021)

• Vaststelling conceptueel model (begin 2021) 
• Start uitwerking delen informatiemodel Geonovum (oktober)

• Vandaag in een aparte workshop op de agenda!
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Spoor Architectuur – stand van zaken
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q Spoor Inhoud

q Spoor Architectuur

q Spoor Organisatie
q Spoor Kwaliteit

q Spoor Gebruik
q Spoor Juridisch

► DiS Geo - algemeen: 
§ Houtskoolschets “Als stroom uit het stopcontact” (mei 2020)

Aparte workshop vandaag op de agenda!

► Specifiek voor de objectenregistratie:
§ Eerste uitwerking functionaliteiten (april – september 2020)

• Beschrijving componenten, verbindingen en noodzakelijke 
standaarden (september – oktober 2020)

• Eerste aanzet architectuur transitiestrategie objectenregistratie 
(vanaf oktober 2020)

• Architectuurbeschrijving + review (eind 2020)
• Vaststelling architectuurbeschrijving (begin 2021) 
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Spoor Organisatie – stand van zaken
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q Spoor Inhoud

q Spoor Architectuur

q Spoor Organisatie
q Spoor Kwaliteit

q Spoor Gebruik
q Spoor Juridisch

► DiS Geo algemeen:
§ Gecombineerde besluitvorming op strategisch niveau (2019) in 

gecombineerd overleg BAG BAO en Regieraad BGT
§ Gecombineerde sturing op tactisch niveau in gecombineerd 

overleg Agendaoverleg BAG en Begeleidingsgroep BGT (2020)

► Objectenregistratie: start uitwerking beelden bij rollen, 
verantwoordelijkheden, organisatie (najaar 2020)

• Objectenregistratie:
• Uitwerken processen op ketenniveau (eind 2020)
• Beschrijving voorstellen organisatie en financiering van de 

objectenregistratie (eind 2020)
• Besluitvorming / intentieverklaringen van organisatie en 

financiering objectenregistratie (begin 2021)

Ministerie van BZK & VNG-R | ‘DiS Geo event Van de kaart’ | 6 oktober 2020



Spoor Kwaliteit – stand van zaken
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q Spoor Inhoud

q Spoor Architectuur

q Spoor Organisatie
q Spoor Kwaliteit

q Spoor Gebruik
q Spoor Juridisch

► Kwaliteitstrajecten die bijdragen aan een makkelijkere transitie 
naar de SOR, voorbeelden:
§ Traject Gebruiksoppervlakte woningen WOZ - BAG (vanaf 2018)
§ Traject vindbaarheid openbare ruimten / NWB - BAG – BGT -

(vanaf 2019)
§ Traject windturbines BAG afhankelijk conceptueel model SOR, 

traject windturbines BGT loopt (najaar 2020)

► Ontwikkeling nieuwe jaarcyclus kwaliteit en toezicht BAG en 
BGT, als opmaat voor kwaliteitscyclus SOR
§ Aparte workshop vandaag op de agenda!

• Als opmaat naar de SOR: 
• Integratie KTH BAG en BGT (en BRO) en samenvoegen 

werkgroepen kwaliteit BAG en BGT (begin 2021)



Spoor Gebruik – stand van zaken
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q Spoor Inhoud

q Spoor Architectuur

q Spoor Organisatie
q Spoor Kwaliteit

q Spoor Gebruik
q Spoor Juridisch

DiS Geo algemeen:
► Gebruikersonderzoek stelsel van basisregistraties(juni 2020)

§ Dit levert input op voor inhoudelijke wensen voor de SOR en 
inhoudelijke tekortkomingen in de huidige basisregistraties

► Ontwikkeling verschillende use-cases (vanaf april 2020)
§ Toepassing in spoor Inhoud SOR
§ Toepassing in spoor Architectuur

• Aanpak SOR meer vraaggericht i.p.v. aanbodgestuurd
• DiS Geo algemeen:

• Opstarten Gebruikersoverleg Geo-registraties (verwachting dat dit 
in Q4 opgepakt wordt)



Spoor Wet- en regelgeving – stand van zaken
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q Spoor Inhoud

q Spoor Architectuur

q Spoor Organisatie
q Spoor Kwaliteit

q Spoor Gebruik
q Spoor Juridisch ► DiS Geo algemeen:

§ Nieuwe opzet wet- en regelgeving verkennen (start Q4 2020), 
waaronder integratie van de BAG, BGT, BRT in de 
Samenhangende objectenregistratie (die op termijn in de plaats 
zal treden van de afzonderlijke registraties)



Voortgang overview alle sporen van belang voor SOR
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2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4
Verdere 

uitwerking 
invulling 
landelijke 

onderdelen

INHOUD ORGANISATIE

Verkenningen 
naar gevolgen 
voor wet- en 
regelgeving
omtrent de 

SOR

Vertaling 
schets-

ontwerp naar 
een 

conceptueel 
ontwerp

Verdere 
uitwerking 

architectuur 
SOR (mede in 
relatie tot DiS 

Geo) in 
termen van 

componenten, 
verbindingen 

en 
noodzakelijke 
standaarden

Uitwerking 
informatie

model

JURIDISCH

Gedachten-
vorming en 
uitwerken 

rollen, taken 
en 

verantwoor-
delijkheden

Verdere 
uitwerking 

governance 
en financiering

Commitment, 
beweging en 
bestuurlijke 
afspraken 
over SOR

Voorlopige 
transitie-
strategie 
inhoud

Uitwerking 
wijze van 

gebruik van 
SOR

GEBRUIKARCHITECTUUR KWALITEIT

Traject 
verbeteren 

kwaliteit  
openbare 
ruimten 

Uitwerken en 
coördineren 

andere 
trajecten 

verbeteren 
kwaliteit op 
basis van 

inhoud SOR

Betrekken 
leveranciers 

en 
beheerders 

van 
voorzieningen

Voorlopige 
transitie-
strategie 

architectuur

Verkenning 
bijhoudings-
procesen op 
hoofdlijnen

Uitwerken 
bijhoudings-
processen

Relaties met 
andere 

trajecten

(zoals T3D, 
3D basis-

voorziening, 
BIM Pro en 

regie op 
gebouw-

gegevens, 
BAG-

postcodes)

2020 Q1

2020 Q3

2020 Q4
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Inhoud conceptueel model



Conceptueel model samenhangende objectenregistratie

► Het startpunt wordt gevormd door het in april opgeleverde conceptueel denkraam

19

► Het conceptueel denkraam is door een 
inhoudelijke expert-werkgroep 
(ondersteund door specifieke expert-
themawerkgroepen) verder uitgewerkt

► Vandaag presenteren we de eerste versie 
van het hieruit ontstane conceptueel 
model als basis voor een consultatie
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► Deze versie zou kunnen worden gekarakteriseerd als een door experts opgestelde 
“artist impression” van de samenhangende objectenregistratie

► Over het conceptueel model heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden



Andere belangrijke punten vooraf
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► Het conceptueel model gaat alleen over de inhoud (informatielaag NORA)
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► Er wordt dus een nadrukkelijke scheiding aangebracht 
tussen de vastlegging van gegevens en de functionaliteit 
voor het bewerken, opvragen en presenteren daarvan

► De hierna gepresenteerde herordening ten opzichte van 
bestaande registraties hoeft voor bronhouders en 
gebruikers dus lang niet altijd zichtbaar te zijn



Wat is de gevolgde aanpak (werkgroep inhoud)?
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Themawerkgroepen trekker
Coördinatie en algemene onderwerpen Werkgroep Inhoud
Themawerkgroep netwerken I&W (Eric van der Ster)
Themawerkgroep kunstwerken, keringen en water RWS + Waterschappen (Remco in 't Hout en Koos Boersma)
Themawerkgroep gebouwen BZK + VNG (Martijn Odijk en Marcel Rietdijk)
Themawerkgroep registratieve objecttypen BZK + VNG (Martijn Odijk en Marcel Rietdijk)
Themawerkgroep groen Kadaster (Paul Peter Kuiper)
Themawerkgroep grijs Provincies (Stefan van Gerwen)
Onderwerpen vanuit werkgroep inhoud
Kaders
Historiemodel Waarderingskamer (Annemiek Droogh)
Meta-informatie (zoals bronverwijzing en kwaliteitskenmerken) Geonovum + Waarderingskamer (Dick Krijtenburg en Annemiek Droogh)
Objecten
Levensfasen VNG (Marcel Rietdijk)
Mate van detail (schaalniveau) Kadaster (Richard Witmer)
Gegevens
Identificatie objecten BZK (Martijn Odijk)
Eerste overzicht gegevens(catalogus) Geonovum + VNG (Dick Krijtenburg en Sandra Leijten)
3D (afstemming) Geonovum + VNG (Dick Krijtenburg en Gerlof de Haan)
Ondergrondse delen RWS (Remco in 't Hout)
Grondgebied NL BZK (Martijn Odijk)
Opdelende objecttypen (+maaiveld 100%) Geonovum + Kadaster (Dick Krijtenburg + Richard Witmer)
Uitwerking scheidingen VNG (Sandra Leijten)



Welke insteek is daarbij gekozen?
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► Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten op aanpalende 
modellen en begrippenkaders:

§ Optimale aansluiting op (nieuwe versie van) NEN 3610 en NTA8035

§ Aansluiting op sectormodellen en daar gebruikte actuele begrippen

► Het is wenselijk om kritisch te bekijken of bepaalde begrippen in de SOR moeten 
(blijven) worden opgenomen:

§ Specifieke gegevens waarvan (mede op basis van gebruikers-input) het beeld 
bestaat dat deze niet of nauwelijks worden gebruikt zijn vooralsnog niet meer 
in het ontwerp opgenomen

§ In deze afweging is betrokken de mate waarin deze gegevens momenteel zijn 
geregistreerd en de aanwezigheid van alternatieve (sectorale) bronnen

Ministerie van BZK & VNG-R | ‘DiS Geo event Van de kaart’ | 6 oktober 2020



TOP 10 van door experts voorgestelde wijzigingen (1)

1. Het object en niet de bestaande registraties staan centraal, wat leidt tot een 
andere ordening van begrippen

2. Het ontwerp volgt (de nieuwe NEN3610), met een strikte scheiding tussen 
reële (fysieke) objecttypen en functionele objecttypen

3. Het ontwerp wordt direct 3D voorbereid (waarbij niet voor alle objecttypen 
3D geometrie wordt opgenomen)

4. Het bestaande onderscheid tussen opdelende objecttypen en inrichtende 
objecttypen wordt vervangen door vernieuwde topologieregels

5. Het onderscheid tussen basisclassificaties en plusclassificaties wordt 
vervangen door een striktere scheiding tussen (vernieuwde) 
hoofdclassificaties in de SOR en detailclassificaties in andere 
gegevensbronnen (“uitklapmodel”)
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TOP 10 van door experts voorgestelde wijzigingen (2)

6. Wijze van identificatie, historiemodel en meta-informatie worden 
geüniformeerd voor alle objecttypen

7. Veel objecttypen uit de BRT zijn opgenomen (zoals geografische gebieden) 
en daarbij “schaalloos” gemaakt

8. Netwerken (voor wegen, spoor, vaarwegen en water) worden toegevoegd 
aan de registratie

9. Openbare ruimten worden geometrisch vindbaar maar beperkt tot wegen 
en water, waarbij de mogelijkheden voor naamgeving van andere objecten 
wordt verruimd

10. (… mag iedereen zelf kiezen …)

24Ministerie van BZK & VNG-R | ‘DiS Geo event Van de kaart’ | 6 oktober 2020



Hoofdopzet van het voorgestelde conceptueel model

► Uitgangspunten voor de inhoud

► Generieke onderwerpen:
§ Identificatie van objecten
§ Geometrie
§ Netwerken
§ Mate van detail
§ Meta-informatie en bronverwijzing
§ Historie

► Uitwerking samenhang en detailbeschrijving van de inhoud

► Eerste beeld transponering vanuit bestaande registraties
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Bij de eerste uitwerking

► De gepresenteerde voorstellen zijn nog niet in beton gegoten:

► Er zijn een aantal onderwerpen waarvoor in de consultatie expliciete aandacht 
wordt gevraagd
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Uitgangspunten

► Algemene uitgangspunten (standaardisatie, definiëring en flexibiliteit)

► Uitgangspunten reikwijdte:
§ gegevens  die binnen meerdere overheidsdomeinen gebruikt worden
§ bovengronds gelegen objecttypen en ondergrondse delen van objecttypen die 

ook in terrein zichtbaar zijn
§ objecten gelegen op het Europese grondgebied van het Koninkrijk der 

Nederlanden inclusief territoriale wateren

► Uitgangspunten structuur (verplicht-vrijwillig, fysiek-functioneel, kleinste eenheid 
en volledige levensloop)

► Inhoudelijke uitgangspunten (unieke identificatie, typering, geometrie (ook 3D), 
meta-informatie en andere eigenschappen)
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Nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van  conceptueel denkraam



Generieke onderwerpen (1)

► Identificatie van objecten
§ Voor de identificatie van objecten zijn gedetailleerdere ontwerpprincipes 

opgenomen (zoals uniek, betekenisloos, permanent en overal geldig)
§ De exacte uitwerking en de relatie met de bestaande nummering is onderdeel 

van een specifiek traject rondom Unique Object Identifier (UOI)
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Generieke onderwerpen (2)

►Geometrie
§ Er zijn een aantal uitgangspunten over coördinaatreferentiesystemen, 

coördinaten en geometrie-typen opgenomen
§ Rondom 3D, relatieve hoogte en linear referencing (ten behoeve van 

netwerken) zijn eerste uitwerkingen van ontwerpprincipes opgenomen
§ In de BGT zijn alle vlakobjecten opdelend (naadloos aansluitend op de 

referentielaag maaiveld), hetgeen in de praktijk heel bewerkelijk is door 
onnodige wijzigingen in aanpalende objecten. Voorgesteld wordt het 
bestaande onderscheid tussen opdelende objecttypen en inrichtende 
objecttypen te vervangen door vernieuwde topologieregels, waarbij de meeste 
objecttypen (zoals gebouwen en verharding) ten opzichte van een 
referentielaag worden gepositioneerd.
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Generieke onderwerpen (3)

►Netwerken
§ Voorgesteld wordt  netwerken (voor wegen, spoor, vaarwegen en water) toe te 

voegen aan het ontwerp voor de registratie en hiervan een aantal 
eigenschappen vast te leggen

§ Netwerken bestaan in essentie uit knopen en verbindingen met een relatie met 
de reële infrastructuur, met objecten die van belang zijn voor het netwerk en 
(deels) met openbare ruimten

§ Eigenschappen van verbindingen die niet voor de hele verbinding gelden 
worden vastgelegd met lineair referencing
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Generieke onderwerpen (4)

►Mate van detail
§ Gegeneraliseerde data-objecttypen worden niet opgenomen in de SOR; 

cartografische objecttypen worden als onderdeel van de informatieproducten 
(zoals de BRT) opgenomen

§ De kwaliteit van de objecten en de bijbehorende gegevens worden in die mate 
geborgd dat geautomatiseerde generalisatie (zoals bij BRT Next) probleemloos 
kan verlopen
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Generieke onderwerpen (5)

►Meta-informatie en bronverwijzing
§ Meta-informatie (zoals definities, kwaliteitseisen en verplicht/optioneel) per 

objecttype en per attribuuttype vormen een integraal onderdeel van het 
informatiemodel van de SOR

§ In de registratie worden bij elke verschijningsvorm van een object 
metagegevens vastgelegd over onder meer historie, kwaliteit, bronverwijzingen 
(met brondocumenten waar relevant) en onderzoekstatussen)

§ Plaatsbepalingspunten worden ook behandeld als metagegeven, waarbij nog 
moet worden uitgewerkt hoe dit in de uitvoeringspraktijk praktisch hanteerbaar 
wordt gemaakt
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Generieke onderwerpen (6)

►Historiemodel
§ Het historiemodel ondersteunt tijdreizen (ook in de toekomst)
§ Het historiemodel is gebaseerd op twee tijdlijnen, namelijk de tijdlijn geldigheid 

(met beginGeldigheid, eindGeldigheid, ingangsdatumObject en einddatumObject) en de 
tijdlijn registratie (met tijdstipRegistratie)

§ Aanvullend hierop wordt gewerkt met levensfasen (statussen) van objecten
§ Er is een eerste voorstel opgenomen voor het registreren van twee levensfasen 

van een object op hetzelfde moment (zoals een verleende verbouwvergunning 
voor een bestaand gebouw)
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Uitwerking van de inhoud

► In de uitwerking van het conceptueel model is de focus gericht geweest op het 
vertalen van objecten in de werkelijkheid naar SOR-begrippen

► Deze SOR-begrippen kunnen in het uiteindelijke informatiemodel voorkomen als 
verzamelobjecttype, SOR-objecttype of een classificatie

► Het conceptueel model is nog geen informatiemodel !!!
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Leesbaarheid

► In dit document zijn de SOR-begrippen voor de leesbaarheid beschreven:

§ in de vorm van een omschrijving die sterk aansluit op de omschrijving die in 
het vervolg voor objecttypen zal worden opgesteld (vooral bij SOR-begrippen 
waarvan in de bestaande basisregistraties al verschillende eigenschappen zijn 
opgenomen)

Voorbeelden: gebouw en openbare ruimte

§ in de vorm van een typering van een meer generiek begrip (“verzamel-
objecttype”), waarbij deze laatste vooral is bedoeld als een kapstok om 
verschillende SOR-begrippen enigszins te ordenen

Voorbeelden: landschapselement en verkeerskundig functionele zone
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Samenhang van de inhoud
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Belangrijkste verschillen 
met conceptueel 
denkraam:

• Uitgelijnd op NEN3610
• Uitwerkingen toegevoegd
• Oude inrichtings-

elementen (als groep) 
toegevoegd



Hoofdgroepen objecttypen
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Reëel object (voorheen 
fysiek object)

Geo-object waarvan het fenomeen in de werkelijkheid 
tastbaar, zichtbaar en begrensd aanwezig is

Functioneel object Object met een specifieke functie 

Registratief object Op basis van wet- of regelgeving afgebakend object dat als 
eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid 
of voor bedrijfsvoering

Geografisch object Object dat bekend staat onder een vanuit de historie of in in
de volksmond bekende benaming of een fysisch-geografische 
samenhang kent



Detailuitwerking van de inhoud
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Geografische objecttypenReële objecttypen Functionele objecttypen Registratieve objecttypen

Onderwerp met specifieke 
vragen in de consultatie



Voorbeeld uitgelicht : scheiding reëel en functioneel
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Scheidingen

Ondersteunende waterdelen

SOR begrippen



Voorbeeld uitgelicht : gebouwen
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SOR begrippen



Transponering vanuit de bestaande registraties

► Hoofdstuk 9 bevat een eerste transponeringsoverzicht vanuit de bestaande 
basisregistraties BAG en BGT en een overzicht van nieuwe en verdwenen begrippen

► De transponering vanuit de BRT zal op een later moment worden toegevoegd op 
basis van de resultaten van het traject BRT Next



De eerste versie van het conceptueel model

► De eerste versie van het conceptueel model is nu beschikbaar om verder te 
bestuderen op:

https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/

► Deze versie is heel nadrukkelijk bedoeld als aftrap voor het gesprek

► De werkgroep inhoud samenhangende objectenregistratie nodigt u van harte uit om 
uw input te geven door deel te nemen aan de consultatie !!!



VERDIEPING INHOUD
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Consultatie
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Link naar het onderzoek: https://statisfact.nl/login/consultatie_cm_sor

https://statisfact.nl/login/consultatie_cm_sor


Vervolg: agile aanpak

► Besluitvorming conceptueel model

► Parallel informatiemodellering via 
een kort cyclische aanpak 
(modellering en beproeving in 
praktijk per thema)

► Transitieaanpak in Q1 2021 op de 
agenda (na besluitvorming): welke 
stappen kunnen we zetten die 
direct waarde genereren?
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Dank voor uw aandacht!

►Tijd voor vragen en 
antwoorden!
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Website
www.geobasisregistraties.nl

E-mail
DISGEO@minbzk.nl

Contactpersonen
Marcel Rietdijk | marcel.rietdijk@vng.nl

Martijn Odijk | martijn.odijk@minbzk.nl
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