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Overzicht

• Aanleiding

• Aansluiten op landelijke
strokenbronhouders RWS en Prorail

• Assembleren

• Opbouwen voor een andere bronhouder
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Aanleiding

• Geobusiness veel aan het werk bij
bronhouders

• SVB-BGT is er primair voor de bronhouder

• Belangrijk dat onze boodschap ook goed
bekend is bij Geobusiness

• Voor vragen als u voor een bronhouder
werkt: transitiedesk bellen/ mailen

• 033-4694555

• transitiedesk@svb-bgt.nl
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Afstemming …
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Zo dus niet …



Landelijke strokenbronhouders
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Contact met grote landelijke bronhouders verloopt moeizaam….



Aansluiten op Prorail

• Prorail levert voor haar bronhoudersgebied
Ongeclassificeerde Objecten

• Daarop kan aangesloten worden.

• Bestaande afspraken met Prorail zijn hierin
opgenomen

• Bij conflicten over deze grens kan dit worden
gemeld in Mett.

• Na goedkeuring door Prorail kan een
wijziging worden aangebracht.

• Instructie volgt
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Aansluiten op RWS

• Principe: Strokenbronhouders gaan voor niet
strokenbronhouders

• Bestanden RWS zijn nog niet nauwkeurig
genoeg. (DTB droog is beter dan DTB nat)

• Conclusie: er is actie nodig vanuit RWS

• Actie 1: er komt een helpdesk op korte
termijn

• Actie 2: de assemblage-instructie wordt
uitgebreid door RWS.

• Uitgangspunt blijft DTB, wijzigingen daarop
worden aan RWS voorgelegd.
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Assemblage is geen opbouw!

• Assemblageopdracht aan gemeente:

• Opdracht: zie assemblage-instructie

• Men ontvangt van Waterschap en EZ 
het concept bestand

• Assembleert dit tot een geheel
• Assemblage door SVB-BGT:

• SVB ontvangt van EZ/Gemeente/ WS

• Bravo controleert op overlap

• Men lost onderling de overlap/gaten op
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Opbouwen voor andere
bronhouder

• In samenwerkingsverband.

• Groep gemeenten/waterschap bouwt in eigen
beheer op.

• Uitvoerende gemeente kan
assemblageopdracht ontvangen

• Door bemiddeling van SVB-BGT

• SVB-BGT vraagt gemeenten om voor WS op te
bouwen

• Naast opbouw voor Ws krijgt gemeente
(meestal) een assemblageopdracht
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