Voorstel aan het algemeen bestuur
datum AB
AB-voorstel
openbaar
agendapunt
steller/cluster
portefeuille(s)
bijlage(n)
zaaknr.
documentnr.

12 mei 2021
2021, nummer 17
Ja
2.2
Harry Pergens / Informatie, Data & Monitoring
Remy Sleijpen
2
2020-Z7610
WLDOC-1878572058-24415

Onderwerp
ENSIA verantwoordingsrapportages 2020 Basisregistratie Grootschalige Topografie en
Basisregistratie Ondergrond
Voorstel
De vastgestelde verantwoordingsrapportages 2020 Basisregistratie Grootschalige Topografie en
Basisregistratie Ondergrond voor kennisgeving aannemen.
Toelichting
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de gestandaardiseerde digitale kaart van
Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn
vastgelegd. In de Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt de geologische en bodemkundige opbouw
van de ondergrond vastgelegd. In beide basisregistraties worden voor heel Nederland op uniforme
en gestandaardiseerde manier de topografische- en ondergrondgegevens door de bronhouders
vastgelegd.
Waterschap Limburg is bronhouder voor beide basisregistraties. Vanuit dat bronhouderschap is het
dagelijks bestuur van het waterschap wettelijk verantwoordelijk voor het zodanig organiseren van de
inwinnings- en verwerkingsprocessen dat de duurzame kwaliteit van beide basisregistraties
voldoende is geborgd binnen haar bronhoudergebied. Alle bronhouders zijn wettelijk verplicht om
jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren volgens de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information
Audit) systematiek.
Per basisregistratie wordt door de bronhouder voor het betreffende jaar een vragenlijst via het
ENSIA-portaal ingevuld. Op basis van de beantwoording worden via dit portaal de ENSIA Model
verantwoordingsrapportages gegenereerd. Deze zijn gebruikt voor het opmaken van de bestuurlijke
ENSIA verantwoordingsrapportages BGT en BRO 2020. Hier staat duidelijk in wat de stand van zaken
per 31 december 2020 is en welke maatregelen in 2021 door de bronhouder genomen worden om
de kwaliteit van beide basisregistraties te continueren/verder te verbeteren. De ingevulde
verantwoordingsrapportages treft u als bijlagen aan.

1/2

WLDOC-1878572058-24415

Zaaknr. 2020-Z7610
Docnr. WLDOC-1878572058-24415

Deze verantwoordingsrapportages zijn primair bedoeld om horizontaal verantwoording af te leggen
aan het algemeen bestuur van het waterschap.
Secundair zijn dezelfde door het dagelijks bestuur op 23 maart 2021 vastgestelde rapportages
aangewend om vóór 1 april 2021 verticaal verantwoording af te leggen aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als formeel toezichthouder.
Na goedkeuring van de vastgestelde rapportages door de toezichthouder heeft het waterschap als
bronhouder voldaan aan haar wettelijke verplichting.
Conclusie
De resultaten uit de verantwoordingsrapportages BGT en BRO 2020, samengevat in paragraaf 2.1,
laten zien dat de taken voor
• de BGT met een score van 100% ruim voldoet aan de landelijke norm van 75%;
• de BRO met een score van 79% ruim voldoet aan de landelijke norm van 60%.
De verbetermaatregelen zoals in hoofdstuk 2 “Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf” van beide
rapportages zijn opgenomen, moeten er voor zorgen dat deze scores in 2021 op hetzelfde niveau
blijven en waar mogelijk nog verder verbeteren binnen de beschikbare capaciteit en middelen.
Commissieadvies
De commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie heeft ter zake positief geadviseerd.
Het dagelijks bestuur,
de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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