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memo
Hierbij sturen wij u ter informatie de ENSIA verantwoordingsrapportages van de BAG (basisregistratie
adressen en gebouwen), de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en de BRO
(basisregistratie ondergrond). Deze zelfevaluatie wordt gebruikt voor verticale verantwoording naar
BZK en voor horizontale verantwoording van de afdeling naar het college en de gemeenteraad.
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit.
Uitleg BAG, BGT en BRO
De BAG, de BGT en de BRO zijn onderdelen van het stelsel van basisregistraties.
Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van adres en
gebouw gegevens in de Landelijke voorziening BAG en voor de kwaliteit ervan. Deze gegevens
worden verplicht door de gehele overheid gebruikt.
De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als
gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. De taken op
grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Bronhouders zijn
gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische zakenzijn
bronhouder van de BGT.
Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te
verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de
overheid als andere partijen ter beschikking te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat informatie
meerdere keren ingewonnen wordt.
Zelfevaluatie en resultaten
Deze rapportages zijn opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de
betreffende regelingen.
Voor de BAG scoorden we op de onderdelen borging, volledigheid en juistheid volledig aan de
gestelde eisen voldoen. Op het punt actualiteit scoren we iets lager, maar nog wel boven de gestelde
norm.
Voor de BGT geldt dat we op de onderdelen volledigheid en juistheid volledig aan de gestelde eisen
voldoen. Op het punt borging scoren we iets lager, maar nog wel boven de gestelde norm. Dit komt
omdat de taken van het beheer van de BGT nog niet waren gemandateerd. Aangezien er geen
besluiten worden genomen was dit niet nodig. In de mandaten van januari 2019 zijn de taken
gemandateerd aan het hoofd van de afdeling BOR en onder gemandateerd aan de BGT beheerder.
Aan dit punt wordt nu dus ook voldaan.

Voor de BRO (basisregistratie ondergrond) is dit de eerste keer dat de ENSIA is ingevuld, invullen is
nog niet verplicht. In september zijn we gestart met de implementatie van de BRO door het opstellen
van een impactanalyse en een plan van aanpak. In 2019 begint de feitelijke implementatie. Daarom
voldoen we nog niet aan de gestelde eisen. Er zijn nog weinig gemeenten die wel al volledig voldoen
aan de eisen.
Hoofdstuk 1 en 3 van de ENSIA verantwoordingsrapportages zijn gegenereerd vanuit de in december
ingevulde vragenlijsten. In hoofdstuk 2 is hierop een toelichting gegeven en wordt de situatie in Gouda
geschetst.
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