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Basis Registratie Ondergrond - BRO 
 

De Basisregistratie Ondergrond, afgekort BRO, is de Nederlandse basisregistratie voor gegevens over de 

ondiepe en diepe ondergrond in Nederland. De basisregistratie wordt geregeld in de Wet basisregistratie 

ondergrond. 

 

Wat behelst de BRO 

De Basisregistratie ondergrond legt een verplichting bij gemeenten voor de aanlevering en het gebruik 

van gegevens betreffende bepaalde onderzoeken van de ondergrond. Het betreft onderzoeken die in 

opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. Het project is gestart in 2018 en bestaat uit 4 tranches 

waarbij telkens onderwerpen worden toegevoegd.  

 

Achtergrond en doel 

Door de verscheidenheid aan onderwerpen zijn meerdere personen en afdelingen vanuit de 

gemeentelijke organisatie bij het project betrokken. Dit maakt het moeilijk om het goed te implementeren 

in de organisatie. Doordat de onderwerpen voor één persoon maar incidenteel aan de orde komen is de 

kans op “vergeten” of “niet meer weten hoe het werkt” begrijpelijk en groot. 

De taak van de BRO-coördinator is om in de eigen organisatie een systeem in te voeren waarin 

nauwlettend in de gaten wordt gehouden dat aan de verplichtingen van de BRO wordt voldaan. 

 

Juridisch kader 

De wet BRO regelt het programma BRO. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) is Registratiehouder en daarmee verantwoordelijk. In de wet is vastgelegd dat Bestuursorganen 

de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken: 

aanleverplicht en afnameplicht. Ook is er een wettelijke meldplicht en onderzoeksplicht. 
De Programmastuurgroep adviseert het ministerie. Hierin zijn o.a. vertegenwoordigd: de VNG, UvW, 

IPO, RWS enz.  

Alle bestuursorganen zijn Bronhouder. Deze leveren de benodigde gegevens met een vooraf 

afgesproken kwaliteit aan de BRO. Iedere gemeente is dus Bronhouder en heeft de wettelijke verplichting 

om de gegevens aan te leveren en te gebruiken. Aanleveren gebeurt via het Bronhouderportaal. <link> 

 
Taken gemeente 

Per 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. De Wet BRO is een 

kaderwet. De BRO kent nu vijf domeinen: Bodem- en grondonderzoek, Grondwatermonitoring, 

Grondwatergebruik, Mijnbouwwet en Modellen. De aanwijzing van de specifieke gegevens gebeurt in 

tranches via de AMvB’s het zogeheten Besluit BRO. Er is sprake van 4 tranches.  

In onderstaand overzicht zijn de 4 tranches beschreven en de bijbehorende registratieobjecten. Als er 
voor de gemeente voor het betreffende object een aanleverplicht geldt, is dat met een V aangegeven. 

Alleen bij deze voor de gemeente verplichte objecten is een nadere toelichting gegeven over het 

betreffende registratieobject. 

 

Per 1 januari 2018 is de eerste tranche in werking getreden. 

Deze behelst 4 registratieobjecten die allen verplicht zijn voor de gemeente. 
1. Geotechnisch Sondeeronderzoek. V Hierbij worden de mechanische eigenschappen en de 

draagkracht van de ondergrond bepaald. 

2. Grondwatermonitoringsnet. V Als de gemeente beschikt over monitoringsbuizen waarin 

grondwaterstanden of kwaliteit van grondwater worden gemeten moeten die gegevens worden 

aangeleverd. 



 

Advies BRO gemeenten v 28062022.docx 2

3. Bodemkundige Boormonsterbeschrijving. V Beschrijft de opbouw van het meest 

ondiepe deel van de bodem. 
4. Grondwatermonitoringsput. V Een grondwatermonitoringput is een werk dat in een geboord gat is 

gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel 

van de ondergrond te kunnen registreren. Het betreft zowel de kwantiteit (grondwaterstanden) als 

ook de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater. 

 

Per 1 januari 2020 is de tweede tranche in werking getreden. 

Deze behelst 8 registratieobjecten waarvan er 2 verplicht zijn voor de gemeente. 

1. Geotechnische boormonsterbeschrijving. V Hierin wordt de samenstelling van de bodem 

beschreven. 
2. Geotechnische boormonsteranalyse. V Hierbij wordt een geologisch boormonster geanalyseerd. 

Daarbij wordt gekeken naar het watergehalte, organischestofgehalte, kalkgehalte, volumieke 

massa, volumieke massa baste delen, korrelgrootteverdeling, ongedraineerde schuifsterkte. 

3. Bodemkundige wandbeschrijving. 

4. Bodemkaart. 

5. Geomorfologische kaart. 

6. Hydrogeologisch model. 

7. GeoTOP. 

8. Digitaal Geologisch Model. 

 

Per 1 januari 2021 is de derde tranche in werking getreden. 

Deze behelst 7 registratieobjecten waarvan er ook 7 verplicht zijn voor de gemeente. 

Voor de registratieobjecten 1 t/m 4 geldt dat ze in werking treden per 1 juli 2021 met een 

overgangsperiode tot eind 2021. 

Voor de registratieobjecten 5, 6 en 7 geldt dat ze in werking treden per 1 januari 2021 met een 

overgangsperiode tot 1 juli 2021. 

1. Bodemkundige boormonsteranalyse. V De boormonsteranalyse onderzoekt monsters door er 

metingen aan te doen. Dit gebeurt in een laboratorium. Deze bodemkundige analyses worden 

gedaan om meer te weten te komen over de samenstelling, opbouw en vorming van de bodem. 

2. Geologische boormonsterbeschrijving. V Bij een geologisch boormonsterbeschrijving 

worden boormonsters beschreven vanuit geologische kennis. Het schetst de opbouw van de 

ondergrond en de eigenschappen die bij de geologische lagen horen. Er is daarbij extra aandacht 

voor aspecten die gaan over afzettingsmilieus. Voorbeelden hiervan zijn schelpensoorten, 

grindsoorten en andere aspecten van een boormonster. 
3. Geotechnische boormonsteranalyse 2. V Hierbij wordt een geologisch boormonster 

geanalyseerd. Daarbij wordt als toevoeging van hetgeen beschreven is in tranche 2 ook bepaald 

de zettingseigenschappen, consistentiegrenzen, schuifspanningsverloop bij belasting, 

schijfsterkte bij horizontale vervorming en verzadigde waterdoorlatendheid. 

4. Bodemkundige wandmonsteranalyse. V Bij wandmonsteranalyse onderzoek je de monsters die, 

bijvoorbeeld in de kuil, genomen zijn.  Het onderzoek heeft tot doel nader inzicht te krijgen in de 

genese (de wordingsgeschiedenis van de bodem), de fysische eigenschappen of de chemische 

samenstelling van de bodem. 

5. Grondwatermonitoringsnet. V Een verzameling locaties waar periodiek onderzoek aan het 

grondwater op een bepaalde diepte wordt gedaan om de toestand van het grondwater vanuit een 

perspectief te kunnen bepalen en de eventuele veranderingen erin te kunnen volgen. 

6. Grondwaterstandonderzoek. V Dit betreft metingen van de variatie in de stand van het 

grondwater dat in een grondwatermonitoringsput met een buis wordt ontsloten. Het doel is om 
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karakteristieke kenmerken van de beweging van het grondwater vast te stellen, 

ruimtelijke patronen te herkennen en trendmatige veranderingen te analyseren. 
7. Grondwatersamenstellingsonderzoek. V Dit bevat de definitieve resultaten van onderzoek dat 

gericht is op de grondwaterkwaliteit. Dit betreft geen grondwaterverontreinigingen maar een 

controle of de kwaliteit van het grondwater verandert c.q. verslechtert. Het onderzoek moet onder 

verantwoordelijkheid van een laboratorium zijn uitgevoerd. 

 

Per 1 januari 2022 treedt vierde tranche in werking. 

Deze behelst 9 registratieobjecten waarvan er 5 verplicht zijn voor de gemeente. 

Voor de registratieobjecten 1, 3, 6 en 7 geldt dat ze in werking treden per 1 januari 2022. 

Voor de registratieobjecten 2, 4, 5, 8 en 9 geldt dat ze in werking treden per 1 juli 2022. 
1. Formatieweerstandonderzoek. V Het formatieweerstandonderzoek wordt gebruikt om inzicht te 

krijgen in het veranderende zoutgehalte van grondwater, om de verzilting van de grond te 

monitoren en om de grens tussen zout en zoet water te volgen door de tijd heen. Teveel zout in 

het grondwater is niet gunstig voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning, maar ook bij landbouw en 

natuur is dit een aandachtspunt. 

2. Geologische boormonsterbeschrijving 2. V In deze tranche wordt een uitbreiding meegenomen 

voor archiefgegevens van geologische boormonsterbeschrijving. 

3. Geologische boormonsteranalyse. V Bij een geologische boormonsteranalyse worden bepalingen 

gedaan om de stratiegrafische indeling beter te kunnen bepalen en eigenschappen van bepaalde 

afzettingen te kunnen duiden. Op die manier geeft een geologische boormonsteranalyse 

informatie over de opbouw van de ondergrond die verwerkt kan worden in de geohydrologische 

modellen van de BRO. De bepalingen die zijn opgenomen betreft: 

Korrelgrootteverdeling, Kalkgehalte, Organischestofgehalte, Organisch koolstofgehalte, 

Zwavelgehalte, Verzadigde waterdoorlatendheid, Watergehalte, Volumieke massa, Droge 

volumieke massa en Volumieke massa vaste delen. 
4. Grondwaterproductiedossier. V De gegevens van het registratieobject 

grondwaterproductiedossier zijn altijd gekoppeld aan een grondwatergebruiksysteem. De 

gegevens horen bij elkaar. Het gaat om de cijfers die in de loop van de tijd en met een vaste 

frequentie aan het bevoegd gezag gerapporteerd zijn. Gedurende de levensduur van het 

grondwatergebruiksysteem worden deze gegevens dus met vaste regelmaat aangevuld in de 

BRO. 
5. Grondwatergebruiksysteem. V Een grondwatergebruiksysteem is een systeem waarbij direct 

of indirect gebruik wordt gemaakt van grondwater. 

Onder direct gebruik valt het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de 

ondergrond. Bij indirect gebruik wordt de warmtecapaciteit van het grondwater 

gebruikt: bodemenergiesysteem. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergunningen van 

gesloten bodemenergiesystemen. 

6. Model grondwaterspiegeldiepte.  

7. Bodemkaart 2. 

8. Mijnbouwconstructie. 

9. Mijnbouwwetvergunning. 

 

Nieuwe ontwikkeling 

Het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat vanaf 1 juli aan de slag met het opnemen van 

informatie over bodemverontreinigingen in de BRO c.q. domein Bodemkwaliteit. Fase 2 van het 

programma verloopt, net als Fase 1, in stappen. In de periode 2022-2023 worden de standaarden en 
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ketensystemen ontwikkeld. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de 

bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. 

 

Conclusie en advies 

Zoals uit het bovenstaande blijkt ligt er een duidelijk pakket aan verplichte taken die gemeenten moeten 

nakomen. 

Om dit in goede banen te leiden wordt er een coördinator aangesteld die deze taken bewaakt. 

Het moeilijke is dat deze taken bij diverse personen van verschillende afdelingen terecht kunnen komen. 

Als we als voorbeeld nemen het geotechnisch sondeeronderzoek. Dat kan bij de aanleg van een weg of 

een brughoofd aan de orde zijn, maar ook bij de bouw van een school of het realiseren van een 

gemeenschapshuis of sportkantine. Zelfs bij het plaatsen van een kunstwerk kan het aan de orde komen. 

 

De taak van de coördinator bestaat uit het opzetten van een systeem binnen zijn organisatie waarmee hij 

alle betrokken personen bereikt en kan controleren op het nakomen van de verplichtingen vanuit de wet 

BRO.  

In de praktijk zal het vooral de aandacht zijn dat de verplichte aanlevering wordt meegenomen in de 

opdracht voor het betreffende werk. De uitvoerende bedrijven beschikken over de kennis en de ervaring 

om de gegevens op de juiste wijze aan te leveren. De coördinator dient dit echter wel te controleren en te 

bewaken omdat de uiteindelijke verantwoording bij de betreffende gemeente ligt. 

Een extra punt van aandacht betreft de gegevens die niet zijn aangeleverd in de periode dat het wel 

verplicht is, vanaf 01-01-2018. 

 

Een andere, net zo belangrijke taak van de coördinator, is het verplicht gebruik van de data die zijn 

opgeslagen in de BRO. Ook daarvoor moet een systeem worden opgezet. Waar je bij het aanleveren van 

data nog de mogelijkheid hebt om dat achteraf te corrigeren, is dat bij het gebruik van die data (bijna) niet 

mogelijk. Dit is echter ook een verplichting die in de Wet BRO is opgenomen. 

Op dit moment wordt er vanuit het ministerie nog niet zwaar ingezet op actieve handhaving van de wet 

maar dat kan ieder moment wijzigen als blijkt dat de naleving achter blijft. In de aanvangsperiode is 

aangegeven dat gehandhaafd zou kunnen worden middels kortingen op het gemeentefonds. 

Het is belangrijk om dat voor je eigen gemeente te voorkomen. 

 

Er komt veel op uw af 

Gemeenten dienen zich te realiseren dat de plichten die voortvloeien uit de BRO verstrekkende gevolgen 

hebben en diep ingrijpen op diverse afdelingen. Veel informatie is te vinden op: Home - 

Basisregistratieondergrond .  

 

Een tip: De meest basale of eenvoudige manier om te starten is bij de inkoop van bodemwerken in de 

bestekken te laten opnemen dat de aannemer van bijv. sonderingen de gegevens doorgeeft aan het BRO 

portaal. 


