
WELKOM

Platform bodembeheer bijeenkomst

Nut en Noodzaak
Bodeminformatiebeheer

15 november 2017
Stadhuis Eindhoven



Programma
Tijd Onderwerp zaal
13:00 Welkom dagvoorzitter Corné Nijburg (UP Bodem en Ondergrond) Raadzaal
13.10 De toekomst: maatschappelijke opgaven centraal.. en welke data-benadering

hoort daarbij? - Arjan van Etten (Capelle aan den Ijssel)
13.30 Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Henk Koster (TNO)
Waarde van ondergronddata - Felix van Veldhoven (Geodan)
Terra Tactica in Eindhoven en andere voorbeelden – Rob Heijer (Sweco)

14.15 Pauze Burgerhal
14.30 Wat doen we nu?

Bodeminformatiesystemen en hun onderlinge samenhang – Eline Toes (IenM)
en Paul Hofmeijer (MMG Advies)
Bouwstenen voor visievorming Bodeminformatiebeheer 2020 – Annelies de

Graaf (Buro38)

Raadzaal

15.15 Parallelle sessies Wat is het pad naar de toekomst?
Sessie 1 - Interactieve Kahoot!-sessie over bodeminformatiebeheer
Henk Koster (TNO), Maartje van Meeteren (RHDHV) en Sophie Moinier
(Deltares)

Raadzaal

Sessie 2 - Visualisatie ondergrond in de omgevingsvisie en het omgevingsplan -
Edith Rutten (Eindhoven) en Linda Maring (Deltares)

Hal van Honderd

Sessie 3 - Sessie Geo-informatie en de gemeentelijke praktijk
Roeland Heuff (SIKB), Arjan van Etten (Capelle aan den Ijssel)  en Marco
Vergeer (RHDHV)

Burgerhal

16.15 Terugkoppelling door de dagvoorzitter Corné Nijburg Raadzaal
16.30 Borrel Burgerhal



Presentatie

De toekomst: maatschappelijke
opgaven centraal.. en welke data-

benadering hoort daarbij?
Arjan van Etten (Capelle aan den

Ijssel)



Platform Bodembeheer,
parallellen met Geo / Informatiemanagement

Capelle aan den IJssel











Huidige data:

Schermafbeelding 2017-06-30 om
10.36.13









Ben ik als ‘Bodem’ een
rood kippetje?
• BRO: 1e tranche per 1-1-2018, data

aanlevering externe partijen, opnemen
in contracten!

• Klic-Win: met de BRO?
• Is er iemand van?
• Alle data? Welke dataset is het

belangrijkste?







a.van.etten@capelleaandenijssel.nl

mailto:a.van.etten@capelleaandenijssel.nl
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Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Henk Koster (TNO)



BRO
Basisregistratie Ondergrond

Henk Koster
Programmamanager TNO

Platform Bodembeheer
15 november 2017

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

16-11-2017



Wat – Wat is de Basisregistratie Ondergrond

• Wettelijke registratie (Wet BRO) van gegevens en modellen van de
ondergrond

• Centrale database
• Toegankelijk via webservices, loket(ten) en bronhouderportaal
• Gegevens vrij beschikbaar voor (publieke) organisaties en burgers
• Voortbouwend op databases DINO van Geologische Dienst

Nederland, onderdeel van TNO en BIS Nederland van Alterra-WER
• Gevuld door bronhouders
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Waarom – Wat is de bijdrage van de BRO

• Transparantie en toegankelijkheid informatie ondergrond
• Open data - creëren van ‘Equal Level of playing field’
• Efficiency: eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken
• Groter gebruiksgemak, betere planvorming, vereenvoudiging

toezicht, verbeteren veiligheid et cetera
• Vermindering onderzoeks- en faalkosten

16-11-2017Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties3



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wat - Stelsel van Basisregistraties
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Wat – BRO: gefaseerde invoering kennisdomeinen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 16-11-20175



Wat – BRO: 4 categorieën authentieke gegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 16-11-20176
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Categorie Registratieobject Registratiedomein

Verkenning
(resultaat)

1. Geotechnisch sondeeronderzoek *

Bodem- en grondonderzoek2. Geo-elektrisch onderzoek
3. Seismisch onderzoek
4. Boormonsterprofiel
5. Profielonderzoek

Constructie
(hardware)

6. Bodemmeetnet Bodemkwaliteit (in landelijk gebeid)7. Bodemsamenstellingsonderzoek
8. Grondwatermonitoringnet

Grondwatermonitoring
9. Grondwatermonitoringput *

10. Grondwaterstandonderzoek
11. Grondwatersamenstellingsonderzoek
12. Synthese grondwaterkwaliteit
13. Synthese grondwaterstand
14. Mijnbouwwet boorgatsysteem

Mijnbouwwet
15. Mijnbouwwet booronderzoek
16. Mijnbouwwet putsysteem
17. Mijnbouwwet productiedossier

Gebruiksrecht
(vergunning)

18. Mijnbouwwetvergunning *

19. Koolwaterstof Reservedossier
20. Grondwatergebruiksysteem Grondwater

gebruik21. Grondwaterproductiedossier

Model
(interpretatie)

22. Koolwaterstofvoorkomen

Modellen
23. Bodem- en grondwatertrappenkaart 1: 50.000

24. Geomorfologische kaart 1: 50.000
25. REGIS (inclusief DGM)
26. GeoTOP

Wat – Actielijn Standaardisatie

16-11-2017



Data
leverancier

Bron
houders

Landelijke
Voorziening GebruikersDigitaal

Loket

Publieke domeinPrivate domein Private domein

Wie – Actielijn keten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bron
houderportaal

16-11-20178
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Wie – Ketenpartners: wettelijke taken

Bronhouder Modellen Ondergrond: Minister

Houder Landelijke Voorziening LV BRO

TNO – Geologische Dienst Nederland

Gedelegeerd Bronhouder Modellen Ondergrond

TNO - Geologische Dienst Nederland (GeoTop, REGIS)

WER – Wageningen Environmental Research (BIS)

16-11-2017



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wanneer - Planning Implementatie BRO

2017 2021

16-11-201710



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

01-01-2018

Wanneer - inwerkingtreding BRO bij KB:

BRO

16-11-201711



Wanneer - wettelijke taken Bronhouders
• Aanleverplicht

– Per 1 januari 2018 voor Tranche 1:
Geotechnisch sondeeronderzoek
Grondwatermonitoringput
Bodemkundig boormonsterprofiel

• Afnameplicht
– Per 2018 , per tranche

• Meldplicht (gerede twijfel over kwaliteit)
– Per 1 januari 2018

• Onderzoeksplicht
– Per 1 januari 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 16-11-201712



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoe – Hoe werkt de BRO?

16-11-201713



Hoe – fasering per registratieobject

1. Standaardisatie (Geonovum)

2. Bouw / Test (TNO)

3. Aansluiten / Transitie (TNO)

4. Beheer (TNO)

14 16-11-2017
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Hoe - voorzieningen
• Voorzieningen ter ondersteuning van Aanleverplicht:

– Bronhouderportaal
• Voorzieningen ter ondersteuning van Afnameplicht:

– LV BRO (TNO) DINO/BRO loket
– LV BRO (TNO) webservices
– PDOK (Kadaster) webinterface, downloadservices

• Voorziening Meldplicht:
– LV BRO (TNO) Meldformulier

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 16-11-201715



Hoe - handreiking en checklist voor Bronhouders

1. Wijs een coördinator ondergrond aan
(profielschets op website)

2. Informeer uw bestuurder(s)
3. Organiseer de interne voorlichting
4. Ga na waar u bronhouder van bent
5. Inventariseer werkprocessen waarin BRO-

gegevens ontstaan
6. Inventariseer de opdrachtnemers aan wie u

werk uitbesteedt

7. Pas contracten met opdrachtnemers aan
(voorbeeldtekst beschikbaar op website)

8. Richt een proces in om terugmeldingen af te
handelen

9. Regel het gebruik van eHerkenning
10. Bereid u voor op inrichting van het

Bronhouderportaal BRO
11. Check impact op eventuele eigen ICT-voorzieningen

en uw softwareleveranciers
12. Inventariseer werkprocessen waar gegevens uit de

BRO gebruikt (kunnen) worden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Top 12 van de checklist voor bronhouders:

Zie: https://bro.pleio.nl/file/download/52543572

16-11-201716

https://bro.pleio.nl/file/download/52543572


www.basisregistratieondergrond.nl

17

Vragen?

http://www.basisregistratieondergrond.nl/


Presentatie

Waarde van ondergronddata
Felix van Veldhoven (Geodan)

labs.geodan.nl/ondergrond/lekdijk
Username: IenM

Password: ondergrond



Presentatie

Terra Tactica in Eindhoven en andere
voorbeelden

Rob Heijer (Sweco)



Nut en noodzaak van Bodeminformatie
Terra Tactica - Stationsplein Eindhoven (en andere cases)

15 november 2017

Platform Bodembeheer

Rob Heijer - Sweco



Inhoud

• Algemene beschouwing uit de praktijk

• Ondergrondinformatie in de praktijk van 3 cases
– Verschillende tijdshorizon
– Verschillende fase in planproces
– Verschillende projectmatige setting
– Per case Toelichting Crux

• Conclusie



Algemene beschouwing

Wat zijn de overwegingen die spelen in de praktijk?

• Waar in het proces?
– Initiatief Verkenning Planvorming Uitvoering Beheer

• Soorten data
– Data Informatie Inzicht Wijsheid

• Wie  zit aan tafel?
– Specialist … Procesmanager … Programmamanager ….
– Verleiden … Afstemmen … Plannen … Signaleren … Opvoeden … Bewust worden
– Data op kaart het gesprek voeren (met basisgegevens op orde) ?



Case: Stationsplein-Zuid Eindhoven

• Herontwikkeling van het stationsplein

• Verkenningsfase

• Gemeente wilde stap zetten naar Prijsvraag (2016/2017)

• Toets op ondergrondaspecten: risico’s en kansen voor
duurzaam ondergrondgebruik

• Werkvorm Terra Tactica

• Aanwezig: vakspecialisten van de gemeente



Case: Stationsplein-Zuid Eindhoven

• Bodeminformatie
– Online Bodematlas
– Wat in hoofden zit

van aanwezige specialisten

• Op zoek naar raakvlakken
tussen de vakgebieden



Case: Stationsplein-Zuid Eindhoven



Case: Stationsplein-Zuid Eindhoven

• Resultaat
– Inzicht: drukte in de ondergrond te groot samenwerking gevonden !
– Kabels en leidingen een innovatieve schaalsprong nodig. Mee aan de slag.

• Crux
– Combinatie van vakspecialisten en globale kaarten
– Inzicht in gezamenlijke opgave
– Met elkaar het gesprek voeren



Case: Ondergrondse afvalcontainers

• Opdracht: zoek voor > 500 containers een optimale plaats

• GIS-tool
– minimaliseer de afstand tussen alle voordeuren en de

containers
– Veel (bovengrondse) data nodig … Complex algoritme …

Rekentechnisch goed resultaat

• Knelpunt
– ondergrondse belemmeringen
– hoe breng je complexe ondergrondthema’s bij

civiel projectleider onder de aandacht?

• Oplossing Informatie toevoegen aan data

• Crux Inzicht verschaffen om zelfstandig besluiten kunnen nemen o.b.v. ondergronddata
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Case: Ondergronds bestemmingsplan
• Opdracht

– Bestemmingsplan actualiseren
– Neem de ondergrond mee

• Onderliggende opgave
– Ondergrondbelangen langjarig borgen
– Maak realisatie van maatschappelijke opgaven ook straks nog mogelijk

• Knelpunt
– 2D visualisatie zegt niet veel
– Hoe visualiseer je functies onder maaiveld?
– Hoe verleid je derden om de regels in het bestemmingsplan te volgen?
– Hoe breng je functieoverlap in beeld?

• Crux
– 3D-weergave biedt ruimtelijk inzicht  (toekomst is 4D?)
– Combineren van informatie
– Verleiden om kennis te nemen van de ondergrond - maak ondergrond sexy
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De toepassing
van warmte of koude uit de ondergrond is
even simpel als duurzaam. De ondergrond
fungeert als accu. Het overschot aan warmte
of koude, dat afhankelijk van het seizoen
ontstaat, wordt tijdelijk opgeslagen tot er
behoefte aan is. Het grondwater is de
warmtedrager en/of -transporteur. Warmte
of koude via het grondwater

De toepassing van warmte
of koude uit de ondergrond is even simpel
als duurzaam. De ondergrond fungeert als
accu. Het overschot aan warmte of koude,
dat
• afhankelijk van het seizoen ontstaat,

wordt tijdelijk opgeslagen t
• ot er behoefte aan is. Het grondwater is

de war
• mtedrager en/of -transporteur. Warmte

of koude via het grondwater



Conclusie

• Geen standaardaanpak

• Informatiebehoefte wordt bepaald door context en opgave (LT/KT, initiatief/beheer, …)

• Menselijke factor bepalend
– Zit expertise aan tafel?
– Moet deze eerst verleid worden?



PAUZE
14:15-14:30



Presentatie

Wat doen we nu?
Bodeminformatiesystemen en hun

onderlinge samenhang
Eline Toes (IenM) en Paul Hofmeijer

(MMG Advies)



14 november 2017

Wat, wie, waar?

Bodeminformatie 
ontwikkelingen en 
samenhang

Eline Toes
beleidsmedewerker Bodem en Ondergrond



Wereld van bodeminformatie...

2 15 november 2017Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bodemloket
BoToVa

Meldpunt BodemkwaliteitRisicotoolbox

SansCrit

ThermoGIS
WKOtool

Landelijk Grondwater Register
Zoekmenu erkenningen

UBB
BORIS

Provinciaal Georegister

...
...

...

...



Ontwikkelingen bodeminformatie 

 Basisregistratie Ondergrond

 BIDON

 Digitale Stelsel Omgevingswet

 Informatieproducten Bodem 
en Ondergrond

 Programma Bodemconvenant

3 15 november 2017Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Waarom

4 15 november 2017Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verzamelen, beheren en ontsluiten van bodem en ondergrond 
informatie met als uitgangspunt dat die informatie op een positieve 
wijze bijdraagt aan een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de 
bodem en de ondergrond. 

> toegankelijkheid > informatie delen > informatie hergebruiken



Bodeminformatie en ontwikkelingen in beeld

Overzicht en inzicht

1) Informele afstemming en informeren > Netwerkoverleg 
Bodeminformatie

2) Analyse door MMG

5 15 november 2017Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

R P W G

BRO

DSO

IPB&O

BIDON



Samen werken aan bodeminformatie
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Hoe verder?

Alle sporen kennen hun eigen proces en 
besluitvormingsorganen. Het 
Netwerkoverleg Informatiebeheer wil zich 
inzetten om tot een gezamenlijke stip op 

de horizon te komen. 

Dit is nuttig en nodig zodat de partijen de 
achterbannen goed kunnen informeren. 

 LEF sessies

- 1: 10 november > inzet

- 2: Eind januari ’17 > voorstel

 Opdracht Stuurgroep OBG
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Wordt vervolg.. 

Bedankt!

Eline Toes | eline.toes@minienm.nl



Visualisatie initiatieven informatiebeheer bodem en ondergrond: BRO,
Bidon, Bodemloket.nl, Digitaal Stelsel Omgevingswet/informatiehuis Bodem
en ondergrond

Paul Hofmeijer, MMG Advies,
15 november 2017

BODEMINFORMATIESYSTEMEN EN HUN ONDERLINGE SAMENHANG



INHOUDSOPGAVE PRESENTATIE

Leeswijzer
Uitleg nieuwe methodiek van visualisatie informatiesystemen:
“Informatieketen”
Opdracht MMG Advies
Overzicht bodeminformatie nu-2030. Scope: BRO, DSO/informatiehuis B&O,
BIDON en Bodemloket.nl
Informatie per bodeminformatiesysteem:

BRO: nu, beoogd, info in 1 A4, factsheet
Informatiehuis Bodem & ondergrond/DSO: nu(vergunning aanvragen/structuurvisie) opstellen,
beoogd, info in 1 A4, factsheet
Bidon: nu (netwerk aanleggen), beoogd, info in 1 A4, factsheet
Bodemloket.nl: nu, info in 1 A4, factsheet

Samenhang BRO, Info.huis, bodemloket.nl, B&O en BIDON
Tijdlijn / planning BRO, Info.huis, bodemloket.nl, B&O en BIDON
Conclusies analyse
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Geaggregeerde data Aanbieding Info GebruikersWerkproces gebruikerBasis databases

UITLEG NIEUWE METHODIEK VISUALISATIE
INFORMATIESYSTEMEN: “INFORMATIEKETEN”

5

Advies:
Maak gebruikers en te
ondersteunen werkprocessen
v gebruikers zichtbaar want
dat geeft aan wat het doel vh
systeem is en voor wie het
gedaan wordt.Advies:

Deel bodeminformatiesystemen in, in basisdatabases,
geaggregeerde data en aanbieding van bodeminfo
(portals, stekkers, views, tools, kaarten en infoproducten).
Dat geeft meer zicht op wat wat is en wat de samenhang
is.

Aanbod bodeminfo
(ICT wereld)

Vraag bodeminfo
(wereld v gebruikers)

Gaat om: Portal / stekker / view
/ tool / kaart / infoproduct

Doel is: ondersteunen
werkproces van gebruikers



INFORMATIEKETEN BRO 2030 (BEOOGD)
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Ingenieursbureaus

Vergunning-
verleners

Toezichthouders
Handhavers

BRO
landelijke

voorziening

RWS db

Waterschappen db

Min EZ en I&M db

Omgevingsvergunni
ng aanvragen,

melding doen, incl.
beoordelen info
voorbereiding

+
omgevingsvisie/plan

opstellen

Gebruiken en aanbieden
geüniformeerde en

gevalideerde bodem- en
ondergronddata via één

digitaal loket

Infohuis B&O
Infohuis Water

Infohuis Ruimte

stekker DSO

DSO
2020 Particulieren

Bronhouders BRO

LGR (landelijk
grondwater register)

?

Informatie-
brokers

Via bijv. BRO
loket / portaal

of PDOK

DINO BLK DB

NLOG

Nat. Infov. bodemdaling

B
R

O
Alterra BIS

(G-) BISsen
Gemeente

(G-) BISsen
Gemeenten , OD’s en

Provincies
+ historisch bodembestand

Databases
Gemeenten , OD’s en

Provincies

Tooling
bodemenergie
oa.WKO-tool,

ThermoGIS, Pot.
Geothermie,I

26 BRO registratieobjecten
• Bodem en grondonderzoek

(verkenning): geotechnisch
sondeeronderzoek,
booronderzoek

• Bodemkwaliteit (in landelijk
gebied) (constructie)

• Grondwatermonitoring
(constructie):
grondwatermonitoringput

• Grondwatergebruik
(gebruiksrecht)

• Mijnbouwwet
(gebruiksrecht):
mijnbouwwetvergunning

• Modellen

Aardkundige monumenten,
archeologie, asbest, NGE

Bronhouder-
portaal

Bodem, drinkwater,
grondwaterbeleid

Bodem / Water
Medewerkers
overheden

Beleid en wet-
gever (NL)

Bedrijven



INFORMATIEKETEN INFORMATIEHUIS
BODEM & ONDERGROND/DSO 2020-2030 (BEOOGD)

Bodemloket.nl
+ BKK (Bodem-kwaliteitskaart)

2.0 v omgevings-plan/visie

Vergunning-
verleners

Toezichthouders
Handhavers?

Overheden als
initiatiefnemer

Opsteller Omg.
plan / visie /
verordening v
bevoegd gezag

Omgevingsplan /
visie / verordening

opstellen

Omgevingsvergunni
ng aanvragen,

melding doen incl.
info oriëntatie

Selectie
bundeling,
validatie,

stekker DSO

DSO

DINO DB

NLOG

Nat. Infov. bodemdaling

B
R

O

BIDON

Zoekmenu Erkenningen
BRL. Certif. (RWS)

Land. voorz. WKPB
(wet Kenbaarheid

publiekrecht. beperkingen)

Particulieren
Burgers

loket

Infohuis B&O
Info producten met
landelijke en lokale
info + tools

NB OW gevalid. data

Bodeminfo (oa huidige en
verwachte milieukwaliteit)
tbv omgevingsvergunning,

plan, visie + BIDON db

Risicotoolbox bodem
BoToVa / Sanscrit

(RIVM, RWS)

Tooling / Kaarten
bodemenergie oa.WKO-

tool, ThermoGIS, Pot.
Geothermie, NHI

Alterra BIS

DINO BLK / BRO
landvoorziening

Ov. Bronnen Alterra

RIVM Landelijke meetnetten
(grondwater- en bodemkwal.)

Niet Gesprongen
Explosieven

(Voormalige)
stortplaatsen

Mijnsteengebieden

Aardkundige monumenten/
waarden

Zettings-gevoeligheidkaart

Register Omgevings Docs
(ROD) + Toepasb. Regels +

LVBB
Omg. Docs + STRONG + LVBB+

ruimtelijke plannen.nl + BKK
(bodemkwaliteitskaart 2.0)

Register ondergrondse
objectn

Db Erkenningen BRL. Certif.
RWS

Ontgrondingen,
zandwinplassen

Kadaster
BAG, BGT , KLICdb… 12

basisregistraties

+ historisch bodembestandstorisch bodembestand

(G-) BISsen
Gemeenten , OD’s en

Provincies
+ historisch bodembestand

Omgevingsvergunni
ng beoordelen en

verstrekken
(incl. oriëntatieinfo)

RO  mw /
stadsontw.

Ingenieursbureaus

Bedrijven

Ad hoc milieuonderzoek /
MER

door bureau



INFORMATIEHUIS BODEM EN ONDERGROND(INH BO)
EN DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET (DSO) IN 1 A4
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Wat is het?
Het Informatiehuis Bodem en Ondergrond is een organisatie in ontwikkeling die als doel heeft de (wettelijk verplichte) invulling van de
bodem- en ondergrondinformatievoorziening vd omgevingswet binnen het DSO te borgen. De DSO is een landelijke voorziening, de
technische infrastructuur: het knooppunt waar alle gegevens over de fysieke leefomgeving stapsgewijs bij elkaar worden gebracht en
vervolgens beschikbaar worden gesteld. Het informatiehuis gebruikt vele systemen, centrale databases en data uit deze databases en
systemen. Dit informatiehuis genereert (selecteert, bundelt, valideert en stekkert informatieproducten naar de DSO) bodeminformatie-
producten uitsluitend voor omgevingsvergunningstrajecten, -visies en -plannen.

Waarom wil ik het hebben?
Is het enige en wettelijke verplichte informatiesysteem voor de omgevingswet. Het informatiehuis Bodem en Ondergrond icm DSO bieden
integraal inzicht in wat er wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving, zorgt dat besluitvormingsprocessen sneller en beter voorspelbaar
verlopen, ondersteunt burgers en bedrijven digitaal bij een vergunningsaanvraag en ondersteunt het bevoegd gezag bij vergunningverlening
en het opstellen van omgevingsvisies en –plannen.

Financiën
Aanloopfase: I&M. Beheerfase: via een sleutel over alle overheden

Stand van zaken
Nu plan van aanpak eerste fase. Einde jaar: go – no go beslissing programmaraad. Implementatiedatum OW is uitgesteld naar 2020/2021 ?
Dan is de eerste fase van het informatiehuis B&O en de DSO bereikt.

Sturing
RWS, programmaraad aan de slag met de OW, bestuurlijk overleg

Verder informatie
Rapport informatiehuizen Water, Bodem & ondergrond, en Afval & grondstoffen, Eerste schetsen informatiehuizen opgeleverd
Contactpersoon: Jan Klein Kranenburg (jan.kleinkranenburg@rws.nl)

mailto:jan.kleinkranenburg@rws.nl


FACTSHEET INFORMATIEHUIS BODEM EN ONDERGROND(INH
BO) EN DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET (DSO)
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Vraag Antwoord

Doel (ondersteunt welk
beleid)

Een overheidsorganisatie die via de DSO-informatie genereert voor omgevingsvergunningstrajecten en voor omgevingsvisies/-plannen.
Zowel aan de kant van de aanvrager als aan de kant van de overheid.

Producten Het is een thematische invulling van de bodem- en ondergrondinformatievoorziening binnen het DSO, waar het met name informatie
genereert voor vergunningstrajecten en de omgevingsvisies en -plannen. De informatie wordt aangeboden in landelijke voorzieningen
zoals voorheen OLO.

Type Gecombineerde, gevalideerde en gecentraliseerde databases, informatieproducten met duiding vd beschikbare milieuruimte

Dataset inhoud Al datgene dat nodig is voor verkrijgen en verstrekken van een Omgevingsvergunning/-visie/-plan.

Thema’s Bodemkwaliteit en draagvermogen, bodemsanering, drinkwater, grondwater, bodemenergie, archeologie, biodiversiteit, grondstoffen, niet
gesprongen explosieven, geologie en mijnbouw.

Schaal Landelijk rekening houdend met decentraal beleid en decentrale toepassing

Bronhouders Provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, ministeries, bedrijfsleven, adviesbureaus, waterschappen

Gebruikers Vergunning-vragers en vergunningverleners (overheden). Opstellers van een omgevingsvisie-plan.

Sturingsorganisatie Opdrachtgevend Beraad (interbestuurlijk) geeft de Programmaraad Aan de slag met de Omgevingswet  opdracht voor implementatie. De
programmaraad is de ‘stuurgroep’ voor de gezamenlijke informatiehuizen. RWS is de ‘moederorganisatie’ van het informatiehuis Bodem

Kanaal Via DSO die RuimtelijkePlannen.nl, Activiteitenbesluit Internet Module, Omgevingsloket Online vervangt.

Financiën Aanloopfase: I&M. Beheerfase: via een sleutel over alle overheden

USP / meerwaarde v
primaire proces

Dé bodeminformatie leverancier in NL tbv omgevingsvergunning/-visie/-plan

Gewenste ontw. Nu plan van aanpak eerste fase. Einde jaar: go – no go beslissing programmaraad. Implementatiedatum OW is uitgesteld naar 2020/2021
?  Dan is de eerste fase van het informatiehuis B&O en de DSO afgerond.

Plaats in geheel Levert bodeminformatie aan de DSO

Contactpersonen Jan Klein Kranenburg (RWS)

Verdere informatie Rapport informatiehuizen Water, Bodem & ondergrond, en Afval & grondstoffen, Eerste schetsen informatiehuizen opgeleverd
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Ingenieursbureaus

Vergunning-
verleners

Toezichthouders
Handhavers

BRO
landelijke

voorziening

Databases: RWS,
waterschappen,

ministeries

Omgevingsvergunni
ng aanvragen,

melding doen, incl.
beoordelen info
voorbereiding

+
omgevingsvisie/plan

opstellen

Gebruiken en aanbieden
geüniformeerde en

gevalideerde bodem- en
ondergronddata via één

digitaal loket

Infohuis B&O
Infohuis Water

Infohuis Ruimte

stekker DSO

DSO
2020

Particulieren

Bronhouders BRO

LGR (landelijk
grondwater register)

?

Informatie-
brokers

Via bijv. BRO
loket / portaal

of PDOK

DINO BLK DB

NLOG

Nat. Infov. bodemdaling

B
R

O
Alterra BIS

(G-) BISsen
Gemeente

(G-) BISsen
Gemeenten , OD’s en

Provincies
+ historisch bodembestand

Databases
Gemeenten , OD’s en

Provincies

Databases marktpartijen
Oa netbeheerders

Databases marktpartijen
Oa netbeheerders

oliemaatschappijen

BIDON

Tooling
bodemenergie
oa.WKO-tool,

ThermoGIS, Pot.
Geothermie,I

Aardkundige monumenten,
archeologie, asbest, NGE

Bronhouder-
portaal

Bodem, drinkwater,
grondwaterbeleid

Bodem / Water
Medewerkers
overheden

Beleid en wet-
gever (NL)

Bedrijven

Graafwerk om leiding
/ netwerk in de grond

aan te leggen
mn vanwege
arborisico
Informeren

Aankopen, verkopen,
taxeren, herinrichten

onroerend goed
Historisch onderzoek
(invloed verontreinig.

meenemen)

Bodemadvies-/
Ingenieursbureaus

Netbeheerders /
grondroerders

Bedrijven

Burgers

Bodemloket.nl

Makelaars
Taxateurs
Overheid / RVB

Wettelijk verplicht zijn: DSO/informatie
van Informatiehuizen, BRO en onderdelen
v Bodemloket.nl tot einde WBB.

Ov. Bronnen Alterra

RIVM Landelijke meetnetten
(grondwater- en bodemkwal.)

Niet Gesprongen
Explosieven

(Voormalige)
stortplaatsen

Mijnsteengebieden

Aardkundige monumenten/
waarden

Zettings-gevoeligheidkaart

Register ondergrondse
objectn

Ontgrondingen,
zandwinplassen

Kadaster
BAG, BGT , KLICdb… 12

basisregistraties

Register Omgevings Docs
(ROD) + Toepasb. Regels +

LVBB
Omg. Docs + STRONG + LVBB+

ruimtelijke plannen.nl + BKK
(bodemkwaliteitskaart 2.0)

BRO registratieobjecten

BIDON
Bodemkwaliteit data
netbeheerders en grondroerders
(overheden en bedrijven)

Data info.huis B&O
Bodeminfo (oa huidige en
verwachte milieukwaliteit) tbv
omgevings-vergunning, plan,
visie + BIDON db

Bodemloket data (genaamd
DINO bodemloket)
• Plaatsen waar bodemonder-

zoeken en/of saneringen
hebben plaatsgevonden

• Beschikte bodemverontreinig-
ingen (BKK)

• Stortplaatsen
• Mijnsteengebieden
NB geen details
verontreinigingen

LGR (landelijk grondw. register
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BRO

Infohuis B&O/DSO

BIDON

Bodemloket

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aanname
Omgevingswet

In werking

Tranche I
4 registr. objecten

Tranche 2 t/m 4
Alle registratieobjecten

Opbouw huidig niveau dienstverlening met
nieuwe systemen

Uitbreiding
niveau dienstverlening

Over het ontwikkelen van Bidon bestaat
onzekerheid. NB o.a. financiering en governance.

Passief beheer tot 2021 WBB vervalt
Wat gebeurt er dan met Bodemloket.nl ?



ANALYSE VERANDERING FOCUS DATA INFORMATIE EINDGEBRUIKER

Vraag
georiënteerdAanbod

georiënteerd

Integrale
informatie

Partiële
data

Stel in de ontwikkeling van de gegevensvoorziening voor bodem de vraag en het gebruik van de gegevens centraal !

Uitdagingen ontwikkeling
bodeminfo:

1. Standaardiseren, stekkeren,
zekeren en centraal beschikbaar
stellen lokale en landelijke bodem
databases

2. Omgevingswet en DSO
3. Gebruikersgerichtheid

Bodemspecialist
burger/Bedrijven/ RO-overheid

4. Koppelen aan maatsch. opgaven,
combineren, duiden en valideren
van bodemdata tbv RO icm alle
milieuthema’s

5. Verbreding en verankering thema
bodem (zie bodemconvenant)



(VOORLOPIGE) CONCLUSIES ANALYSE

1. Geen (grote) overlap in bodeminformatiesystemen aangetroffen. Wel een
diversiteit van systemen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau die
vergelijkbare ontwikkeling moeten doormaken.

2. Er zijn 5 grote uitdagingen voor de bodeminformatievoorziening vd nabije
toekomst  (zie hiervoor). Daarvoor is nog veel ontwikkeling nodig.

3. Die uitdagingen moeten in meer samenhang worden aangepakt om ernstige
inefficiënties (lacunes en overlaps),  vertragingen / incompatibele planningen
en hoge (herstel)kosten te vermijden nadere samenwerkingsafspraken
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Einde presentatie

Stelling:
Samenwerken tav de
bodeminformatiesystemen is noodzakelijk !
Maar hoe doen we dat ?
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Paul Hofmeijer, MMG Advies,
hofmeijer@mmgadvies.nl

06 2952 0024

mailto:hofmeijer@mmgadvies.nl
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Wat komt aan de orde?

Aanleiding en doel verkenning

Uitkomsten

Advies voor vervolg

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020
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Aanleiding verkenning

Initiatiefnemer: Platform informatiebeheer
Vraag overheden en productontwikkeling markt
Landelijke instrumenten bodeminformatiebeheer
Bodem+ en SIKB faciliteren platform

Ambitie: anticiperen op landelijke ontwikkelingen
Constatering: veel ontwikkelingen, koers niet helder
Actie: Bouwstenen voor landelijke koers aandragen
aan koepels en rijk

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020
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Onderdelen verkenning

Interviews werkveld
bevoegde gezagen, initiatiefnemers/opdrachtgevers,
adviseurs, leveranciers BIS-software, trekkers landelijke
ontwikkelingen

Discussie in Platform informatiebeheer
Workshop VNG werkgroep bodem
Besprekingen in Netwerkoverleg
bodeminformatiebeheer

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020

4



Context verkenning

Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)

Ambitie Bestuursakkoord:
In 2024 is alle relevante beschikbare informatie over
wet- en regelgeving en gegevens over de fysieke
omgevingskwaliteit ter plaatse,
met één klik op de kaart beschikbaar
en begrijpelijk getoond

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020

5



Uitkomsten verkenning:
twee hoofdlijnen

Vragen van gebruikers centraal stellen bij ontsluiting
van milieuhygiënische bodeminformatie

Nu loket ingericht op basis van informatiebeheer
gericht op werkproces bevoegd gezag

Gemeenten centrale rol bij beheer en ontsluiting
Optimaal gebruiken ‘digitaal werken in de keten’

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020
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Streefbeeld informatie-aanbod 2020

Signaleringskaarten voor niet bodem-deskundigen
Begrijpelijk voor gebruikers: beperkingen en vervolgstap
4D: contouren (x,y), diepte (z), tijd

Getoonde informatie is volledig

Vindbaar via landelijk portaal
regionale / landelijke initiatiefnemers

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020
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GEAGGREGEERDE
INFORMATIE

(bodemkwaliteits-
kaarten,

beleidskaarten,
signaleringskaarten)

Verschillende gebruikers; verschillende vragen

BASIS-INFORMATIE
(meetpunten,

boorbeschrijvingen,
analyseresultaten,

rapporten,
saneringsverslagen)

INITIATIEFNEMERS
Burgers

Bedrijven
Overheden

Toetsers bevoegd gezag

Beleidsmakers
bevoegd gezag

Bodemadviseurs

Toetsers bevoegd gezag

Bodemadviseurs

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020
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BASIS-
INFORMATIE

GEAGGREGEERDE
INFORMATIE

Huidige digitale beschikbaarheid

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020

9 boorbeschrijvingen

bodemkwaliteitskaarten

meetpunten

beleidskaarten

signaleringskaarten

analyseresultaten

rapporten onderzoek en sanering

onderzoekslocaties

verdachte locaties (HBB)

LANDELIJK PORTAAL
(BODEMLOKET)



BASIS-
INFORMATIE

GEAGGREGEERDE
INFORMATIE

Huidige digitale beschikbaarheid

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020

10 boorbeschrijvingen

bodemkwaliteitskaarten

meetpunten

beleidskaarten

signaleringskaarten

analyseresultaten

rapporten onderzoek en sanering

onderzoekslocaties

verdachte locaties (HBB)

LANDELIJK PORTAAL
(BODEMLOKET)

boorbeschrijvingen

bodemkwaliteitskaarten

meetpunten

beleidskaarten

signaleringskaarten

analyseresultaten

rapporten onderzoek en sanering

onderzoekslocaties

verdachte locaties (HBB)

BIJ GEMEENTEN EN
ADVIESBRANCHE



Landelijke ontwikkelingen

BRO:
Opname milieuhygiënische bodeminfo vooralsnog niet voorzien

DSO Informatiehuis bodem & ondergrond
1e fase: bestaande informatieproducten
2e fase: invulling met decentrale overheden

BIDON:
Proces ‘on hold’; zoeken naar mandaten bij gemeenten en
netbeheerders t.a.v. aanlevering data

UP Convenant:
Nog geen activiteiten gepland

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020
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Advies

Formuleer met werkveld
gezamenlijk een streefbeeld

gebruik streefbeeld
om input te geven
aan landelijke
ontwikkelingen

en voor
doorontwikkeling
instrumentarium

15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020

12
Streef-
beeld

bodem
informatie

beheer
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Stapsgewijs streefbeeld realiseren

3. Afspraken organisatie en financiering
- Rollen en aansprakelijkheden

- Verplichte of vrijwillige aanlevering
- Data-keten veldwerk-labs-opdrachtgevers-bevoegde gezagen

- Beheer instrumenten en databases

2. Instrumenten ontwikkelen of aanpassen:
- Invoerprotocol
- Validatietool

- Uitwisselingstool (beschikbaar)
- Standaard 0101 (beschikbaar)

1. Informatie-
producten
bepalen

15-11-2017
Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020



15-11-2017Bouwstenen visievorming bodeminformatiebeheer 2020

14



Sessies
15:15-16:15
Sessie 1 - Interactieve Kahoot!-sessie
bodeminformatiebeheer
Henk Koster (TNO), Maartje van Meeteren
(RHDHV) en Sophie Moinier (Deltares)

Raadzaal

Sessie 2 - Visualisatie ondergrond in de
omgevingsvisie en het omgevingsplan
Edith Rutten (Eindhoven) en Linda Maring
(Deltares)

Hal van
Honderd

Sessie 3 - Sessie ‘Geo-informatie en de
gemeentelijke praktijk’
Roeland Heuff (SIKB), Arjan van Etten (Capelle
aan den Ijssel) en Marco Vergeer (RHDHV)

Burgerhal



Sessie 1

Interactieve Kahoot!-sessie
bodeminformatiebeheer

Henk Koster (TNO), Maartje van
Meeteren (RHDHV) en Sophie

Moinier (Deltares)



Bodeminformatie

Kahoot sessie



Stelling 1

• Samenwerken t.a.v.
bodeminformatiesystemen is noodzakelijk



• Met het Digitale Stelsel wordt digitaal
registreren van bodemonderzoek een taak van
gemeenten

Stelling 2



• We hebben nog onvoldoende inzicht in de
informatiebehoefte van initiatiefnemers van
projecten

Stelling 3



Stelling 4

• Met een afsprakenkader is een wettelijke
verplichting voor info-ontsluiting niet nodig



Stelling 5

• De Basisregistratie Ondergrond zorgt voor
vermijding van miljoenen euro’s aan
faalkosten



Stelling 6

• Kwaliteit is belangrijk, maar niet heilig



Stelling 7

• Investeren in bodeminformatie is verdienen in
de toekomst



Stelling 8

• “Database open u” – open data is hot!



Stelling 9

• Met de komst van de Basisregistratie
Ondergrond (BRO) wordt werken met 3D
noodzakelijk



Stelling 10

• Mijn organisatie is klaar voor de BRO!



Stelling 11

• Mijn organisatie werkt al met 3D geo-
informatie



Stelling 12

• Maak een praatje bij een plaatje



Sessie 2

Visualisatie ondergrond in de
omgevingsvisie en het

omgevingsplan
Edith Rutten (Eindhoven) en Linda

Maring (Deltares)



16 november 2017

Bodeminformatiebeheer Sessie 2:

Visualisatie bodem-ondergrondinformatie voor
de Omgevingsvisie / -plan



16 november 2017

Opzet Sessie

tijd onderdeel
15 min Intro: waarom deze sessie

Wat doet Eindhoven nu al?
30 min Ontwerp je eigen verbeelding

a.d.h.v. “ansichtkaart “met trend
Wat is de VRAAG?

15 min Uitwisselen tussen groepen



Waarom deze sessie?

“Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden
begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in
kaartmateriaal) ten behoeve van het maken van een
omgevingsvisie en –plan?”

Het gaat hierbij niet zozeer om het zetten van data op
een kaart (aanbodgestuurd), maar juist om het
achterhalen wat de vraag nu precies is (vraaggestuurd).

Deze vraag zal verschillen en ook de vraagsteller zal
verschillen in de verschillende fases bij het
totstandkomen van een omgevingsvisie of -plan.



Waarom deze sessie? voorbeelden

16 november 2017

Vorm Voorbeelden
2D verbeelding • Ondergrondkwaliteiten is al een vorm van visualisatie

• Goede te snappen 2d kaarten: “bosatlaskaart”
2,5D verbeelding • Zoals in Apeldoorn door-grond) meer gebruiken.

3D verbeelding • Woerden POC: https://vimeo.com/204850270
• ondergrondtool Den Bosch

Gidsmodellen • zeggen misschien meer dan 3D modellen omdat ze gestileerd zijn naar de vraag..
Klimaatingestoken.

Timelapses • Veenactualisatie oud en nieuw
Narratieven • Historisch Grondgebruik Nederland (HGN): 10 jaar grondgebruik. Heide krimpt stedelijk

explodeert Na de tweede WO meer rood, heide weg. Schade bodemdaling groene hart
misschien groter dan in groningen maar geen bevingen

Storymap • MER als story map http://www.hetnieuwemer.nl/
• Klimaateffectatlas: kaartverhalen http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/overzicht
• POC

westfrisiaweg:https://geodan.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3a348a
c9d2a847ba8a8a360a5c1bc234

Virtual reality
Augmented

reality
• Voorbeeld Rotterdam ondergrond

presentaties tot
films

• Div voorbeelden

Modellen • Geologisch model
• grondwatermodel

Atlassen • Klimaateffectatlas
• Leefomgeving (Via omweg data beschikbaar)
• natuurlijk kapitaal
• energie (Services open maar niet de brondata)





Atlas van de Eindhovense
ondergrond

https://eindhoven.nazca4u.nl/atlas/

https://eindhoven.nazca4u.nl/atlas/


Transitie,
van aanbod gericht naar vraag gericht.

De atlas is sterk aanbod gericht;
vooral laten zien waar we van zijn!

De Omgevingswet vraagt een andere
informatievoorziening;

wat wil een burger/initiatiefnemer weten?



Hoe gaan we dat bereiken?

Sessies organiseren met collega’s en derden:
• bij herontwikkeling van gebieden
• aan de hand van een maatschappelijke opgave

Samen stickers plakken levert inzicht op:
• in wat de ander wil weten
• voor de ander, hij weet wat wij te

bieden hebben



Waar staan we nu?

We hebben één pilot sessie gehad voor
gebiedsontwikkeling.

Jullie zijn de 2de pilot
sessie, maar dan voor
de maatschappelijke
opgave



Ontwerp je eigen beeld

16 november 2017



Presentatie 3 beelden

Per groep: pitch van 5 minuten!

16 november 2017



Sessie 3

Geo-informatie en de gemeentelijke
praktijk

Roeland Heuff (SIKB), Arjan van Etten
(Capelle aan den Ijssel) en Marco

Vergeer (RHDHV)

geen powerpointpresentatie



Terugkoppeling
Corné Nijburg (UP Bodem en Ondergrond)



BORREL
Dank u en tot de volgende platform

bodembeheer bijeenkomst:
Duurzaam bodembeheer in het

landelijk gebied, 11 december 2017,
Provinciehuis Overijssel

Zie ook:

www.platformbodembeheer.nl
voor verslagen, nieuws en achtergronden van het platform

http://www.platformbodembeheer.nl/
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