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Inhoud parallelsessie
1.

Aftrap

: Dick Krijtenburg, Geonovum

2.

Groen

: Paul Peter Kuiper, Kadaster

3.

Wegen

: Stefan van Gerwen, Provincie Noord Brabant

4.

Gebouwen

: Marcel Rietdijk, VNG Realisatie

5.

Historie

: Rijk van Haaften, Kadaster

6.

Vragen?
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Verdieping conceptueel model objectenregistratie
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Inhoud parallelsessie

Groen
Paul Peter Kuiper
Kadaster
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Van de kaart: Werkgroep Groen
Janette Dijk (RVO),
Stefan Jager (Nat.Mon.),
Jeroen Lamers (Gem. Apeldoorn),
Silvy Horbach (Geonovum), secretaris
Paul Peter Kuiper (Kadaster) trekker

Ministerie van BZK
Binnenlandse
& VNG-R Zaken
| ‘DiS Geo
en Koninkrijksrelaties
event Van de kaart’ | 6 oktober 2020
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In sneltreinvaart door de Groene wereld

Ministerie van BZK
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Wat is het vertrekpunt en wat hebben we in de koffer?
Huidige registraties
- BGT, BRT, IMNA, IMBOR
Bevindingen werkgroep Natuur en Landschap 2019
- Scheiding fysiek en functie
- Integratie BGT en BRT
Principes uit het hoofdlijnenrapport DiS-Geo
- Fysiek en functie scheiden
- Beheer uit object-definities
Werkgroep Groen 2020
- Inventariseer knelpunten en gebruikersbehoeften
- Definieer objecttypen

Ministerie van BZK
Binnenlandse
& VNG-R Zaken
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en Koninkrijksrelaties
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Ons uitzicht: fysieke objecten (1)
Fysieke objecten; zónder beheerinfo en functie:
- Gras- en kruidachtigen
- Combinatie van huidig
Terreindeel Grasland Agrarisch, Grasland overig en Groenvoorz. Gras- en Kruidachtigen
- Geen beheerinfo of subtypen
- Bostypen
- Loofbos
- Griend en Hakhout (subtype, vrijwillig)
- Naaldbos
- Gemengd bos
- Struiken
- Geen beheerinfo of subtypen

Ministerie van BZK
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Ons uitzicht: fysieke objecten (2)
Fysieke vlakken: kenmerkende verschijningsvorm
-

-

-

-

-

-

Heide

Terreindeel overwegend begroeid met heide en heideachtige
vegetaties.

Rietland

Terreindeel overwegend begroeid met rietvegetatie.

Moeras

Terreindeel met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe
diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing.

Gewas

Bouwland
Braak (en ook BRT-objecttype “braakliggend”, voorzover dit
landbouwgrond betreft)

Fruit- en kweekbomen

Terrein in gebruik voor het kweken van meerjarige siergewassen en
bomen ten behoeve van een later gebruik elders of voor het kweken
van fruit.
laagstam boomgaarden (subtype en vrijwillig)
hoogstam boomgaarden (subtype en vrijwillig)
wijngaarden (subtype en vrijwillig)
klein fruit (subtype en vrijwillig)

Onbegroeide Grond

Ons uitzicht: landschapselementen
Landschapselementen:
-

Bomenrij (bomen op rij, zonder ondergroei)
Houtsingel (bomen op rij met ondergroei van struiken)
Haag (struiken op rij)
Boom

Ons uitzicht: functionele gebieden
- ecoduct
- begraafplaats
- recreatie:

handhaven
handhaven

-speeltuin
-park
-sportterrein
-camping
-bungalowpark

handhaven
handhaven
handhaven
handhaven
handhaven

-volkstuin

handhaven
toevoegen

- oever
-incl. natuurvriendelijke oever
-talud, kruinlijn ed. verdwijnt

-

natuur en landschap
landbouw
recreatie
functioneel beheer
functioneel beheer: hondenuitlaatplaats

afvoeren
afvoeren
afvoeren
afvoeren
afvoeren

Ons uitzicht: geografische gebieden
Geografische gebieden: Gebiedstypering à la BRT
- Strand
-

Onbegroeide zandige kustvlakte op de overgang van zee met land. Staat onder invloed van het zeewater en de wind.

- Duingebied
-

Verhoging of heuvel van zand of fijne losse aarde opgeworpen door wind. Duingebieden grenzen aan zeestranden.

- Zandverstuiving
-

Een gebied met zandige bodem waarvan delen van het gebied zonder vegetatie zijn, door invloed van wind.

- Bosgebied, heidegebied ed.
- Reliëfelementen
-

dijk
terp/wierde
grafheuvel
wal
steilrand/aardrand/graft
groeve
heuvel/berg
vliedberg
holle weg
dal

Inhoud parallelsessie

Wegen
Stefan van Gerwen
Provincie Noord Brabant
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Wat is de huidige situatie?

BGT
(Ondersteunend)
wegdeel

Onbegroeide
terreindeel

BAG
Openbare
Ruimte

NWB
Knoop

Verbinding

Ministerie van BZK
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Wat was het vertrekpunt in het conceptueel denkraam?
Scheiding tussen fysiek en functie:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Wat is er sindsdien gedaan?
►

Scheiding tussen fysiek en functie doorgevoerd:
§ inventarisatie uitgevoerd van informatie rondom wegen in BGT|IMGeo, IMBOR en BRT.
Scheiding tussen fysieke en functionele objecten en kenmerken doorgevoerd. Toetsing
op gebruik van deze informatie in sessie met experts. Afstemming met PIM.

►

Netwerken:
§ conceptueel model voor netwerken opgesteld door ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat
§ Onderzoek uitgevoerd naar wetgeving, wegbeheerders en digitaliseringsopgave vanuit
mobiliteit
§ Inventarisatie uitgevoerd van de informatiebehoefte netwerken vanuit de verschillende
informatiemodellen
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Wat is het voorstel?
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Versobering van type Verharding
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Wat wordt voor elk objecttype opgenomen?
►

Unieke identificatie

►

Geometrie (2.5D)

►

Status

►

Meta-gegevens

Ministerie van BZK
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Wat wordt er verder zoal opgenomen? Netwerk (1)
Nieuw zijn wegennetwerken.
►

Netwerken bestaan uit knopen en verbindingen.

►

Netwerken zijn gerelateerd aan de bijbehorende reële infrastructuur.

►

Netwerken detailleren waar nodig. We onderscheiden 3 niveaus: weg, baan, strook

Afbeeldingen uit de thesis van Freek Boersma
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Wat wordt er verder zoal opgenomen? Netwerk (2)
►

Eigenschappen van een verbinding kunnen langs de verbinding wijzigen, deze worden
vastgelegd m.b.v. lineair referencing:
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Wat wordt er verder zoal opgenomen? Netwerk (3)
►

►

Netwerken hebben relaties met andere objecten in de SOR, die van belang zijn voor het
netwerk maar er geen onderdeel van uitmaken. Tussen het netwerk en deze objecten wordt
een zogenoemde hyperrelatie gelegd

Aan het wegennetwerk gerelateerd:
§ Namen van openbare ruimten
(straatnamen, routenummers)

§ Fysieke kenmerken
(bijv. verhardingstype)

§ Verkeerskundige kenmerken
(bijv. beperkingen)
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Wat wordt er verder zoal opgenomen? Wegverbinding
►

Wegverbinding
§ Type verbinding (weg, baan, strook)
§ Type weg, baan of strook (autosnelweg, autoweg, gebiedsontsluitingsweg,
erftoegangsweg, fietspad, voetpad, ruiterpad)
§ Hoofdverkeersgebruik
§ Type modaliteiten (weggebruikers)
§ Openbare weg (ja/nee)
§ Rijrichting
§ (…)
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Welke belangrijke vraagstukken staan nog open?
►

►

Voor de komende periode moeten netwerken in de SOR worden
geconcretiseerd en moet er verdere afstemming plaatsvinden welke
typeringen van netwerken in de SOR opgenomen gaan worden
De definitieve voorstellen voor BRT Next moeten worden beoordeeld op
eventuele effecten op de functionele zones in de SOR

►

Er zal een verdere verdieping van 2.5D moeten plaatsvinden

►

Keuze maken welke objecten als wegmeubilair in SOR worden opgenomen

►

(…)

►

Op een later moment moeten de verschillende onderdelen nog verder worden
geconcretiseerd in detailbeschrijvingen en moet worden vastgesteld wat
verplicht en vrijwillige inhoud wordt
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Samenhangende
ObjectenRegistratie
Verdieping gebouwen
Marcel Rietdijk | VNG Realisatie
(marcel.rietdijk@vng.nl)

Wat is de huidige situatie?

BAG
Pand

Verblijfsobject

BGT
Pand

Overig
bouwwerk

BRT
Gebouw
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Wat was het vertrekpunt in het conceptueel denkraam?
Eindrapport werkgroep bouwwerken (februari 2020)
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Wat is er sindsdien gedaan?
►

►

►

►

Maart – april 2020: verkenning van de wijze waarop het WOZ-proces om kan
gaan met deze nieuwe manier van vastleggen van gebouwgegevens door
VNG-R en Waarderingskamer
April 2020 – september 2020 : verkenning van de behoefte aan
gebouwgegevens door verschillende andere gebruikers (zoals nutsbedrijven,
woningcorporaties en Rijksvastgoedbedrijf)
Juni 2020 – september 2020 : analyse van eerder verzamelde knelpunten en
de behoeften zoals naar voren gekomen in het gebruikersonderzoek
basisregistraties (voorjaar 2020)
Juni 2020 – september 2020 : afstemming met aanpalende
informatiemodellen zoals NEN 3610, IMWOZ en BRT Next
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Wat heeft dat opgeleverd?
►

Brede steun vanuit de bespreking in kader van gebruikstoepassingen (ook rondom
maatschappelijke vraagstukken zoals energietransitie)

►

Het objecttype gebouwblok is geen eigenstandig gegevensobject maar een cartografisch object

►

Toegangsdeuren en installaties behoren bij verblijfsobject en gebouw in plaats van bouwlaag

►

Het begrip installaties kan ook betrekking hebben op andere objecttypen dan gebouwconcepten

►

►

►

Open bouwwerken (open loods, overkapping en parkeergarage) en gebouwcomponenten (de
gebouwinstallaties luifel, bordes en toegangstrap uit de BGT aangevuld met dakkapel) zijn
toegevoegd
Er zijn eerste aanzetten beschikbaar van de verschillende eigenschappen van deze objecttypen
waaraan duidelijke behoefte bestaat
Het model is zodanig opgezet dat in de toekomst ook eenvoudiger de verbinding met BIM
modellen kan worden gelegd
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Wat is het voorstel?

(vrijwillig)
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Wat wordt voor elk objecttype opgenomen?
►

Unieke identificatie

►

Geometrie

►

Status

►

Meta-gegevens
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Wat wordt er verder zoals opgenomen?
►
►

►

►

►

►

De bestaande BAG-gegevens blijven in principe behouden
Nieuw bij gebouw: typering (woning of bedrijf), aard (vrijstaand, aangrenzend gelijksoortige
gebouwen, onderdeel heterogeen gebouwblok) en gebouwnaam (optioneel)
Bij toegangsdeur worden toegangssoort (eigen terrein, openbare weg of gemeenschappelijke
verkeersruimte) en gebruiksaard (personen, auto of vracht) als eigenschappen voorgesteld
Nieuw bij verblijfsobject : feitelijk gebruik (aan te sluiten op WOZ typeringen; denk aan
vrijstaande woning, garage en onderwijs) naast het vergund gebruik (gebruiksfucntie)
Bij gebouwzone worden onder meer oppervlakte, afwijkende bouwjaren, typeringen (zoals
woonruimte, praktijkruimte of technische ruimte) en aard (basisconstructie, aanbouw en
serre) als eigenschappen voorgesteld
Bij installaties worden als typering onderscheiden: pomp, zonnepanelen, lift, (wind)turbine
en oplaadpunt
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Welke belangrijke vraagstukken staan nog open?
►

►

Voor de komende periode moet er verdere afstemming plaatsvinden op
typeringen zoals deze in WOZ en BRT worden gehanteerd
De definitieve voorstellen voor BRT Next moeten worden beoordeeld op
eventuele effecten op de gebouwcomponenten in de SOR

►

Er zal een verdere verdieping van 3D moeten plaatsvinden

►

(…)

►

Op een later moment moeten de verschillende onderdelen nog verder worden
geconcretiseerd in detailbeschrijvingen en moet worden vastgesteld wat
verplicht en vrijwillige inhoud wordt
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Inhoud parallelsessie

Historie
Rijk van Haaften
Kadaster
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Agenda
► Wat

is historie?

► Wat

is het vertrekpunt uit het hoofdlijnenrapport?

► Welk

voorstel ligt er op dit thema?

► Wat

is er nieuw?

► Wat

vinden jullie er van?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Wat is historie?
► Wat

is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Wat is historie?
► Wat

is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

80 m2
2020-01-01

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Wat is historie?
► Wat

is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

100 m2
2020-03-01

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

39

Wat is historie?
► Wat

is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

80 m2

100 m2

2020-01-01

2020-03-01
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Wat is historie?
► Wat

is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

80 m2

100 m2

2020-01-01

2020-06-01
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Wat is historie?
► Wat

is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

80 m2

100 m2

80 m2

100 m2

2020-01-01

2020-03-01
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Wat is historie?
is er in de loop van de tijd in de echte wereld veranderd?

► Wat

stond er in de loop van de tijd in onze registraties?

Registratie

► Wat

80 m2

90 m2

80 m2

100 m2

80 m2

100 m2

2020-01-01

2020-03-01

2020-06-01

Geldigheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Vertrekpunt hoofdlijnenrapport
► Eensluidende
► Modellering

uitgangspunten over het te hanteren historiemodel

van de formele en materiële historie

► Analyse

van de bestaande wijze van omgang met onder meer
materiële en formele historie

► Wijze

waarop hiermee in het kader van de samenhangende
objectenregistratie zal worden omgegaan

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Voorstel: uitgangspunten
► Eenvoudig

en gestandaardiseerd

► Eenduidig

Voor alle gegevens en betrokken systemen hetzelfde model
► Conform

nationale en internationale standaarden en
ontwikkelingen

► Geldigheid

(verleden, heden en toekomst) & Registratie
(verleden & heden)

► Goede

ondersteuning door techniek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Voorstel: wat is er nieuw?
► Terminologie:
► Alleen

geldigheid & registratie

tijdlijn geldigheid, of zowel geldigheid als registratie

► Toekomstmutaties
► Levensduur

zijn toegestaan

is gekoppeld aan geldigheid

► Levensfasen

(planfase, aanwezigheidsfase, afwezigheidsfase)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Dank voor uw aandacht!

Tijd
voor vragen
en antwoorden!
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Website

Contactpersoon

www.geobasisregistraties.nl

Dick Krijtenburg | d.krijtenburg@geonovum.nl

E-mail
DISGEO@minbzk.nl
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