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-BGT willen opdragen aan de markt. Bovendien is deze coördine-
rend regisseur gedurende de transitiefase verantwoordelijk voor de 
bewaking van de uniformiteit in (deel)producten. 
 De andere 3 regisseurs begeleiden in 2012 de regionale transitie-
teams bij het opstellen van het transitieplan en in de periode 
2013-2015 begeleiden zij namens SVB BGT de uitvoering van de 
werkzaamheden.

Het plan is  uiterlijk 1 juli 2012 alle transitieteams te hebben  
opgestart zodat op 31 december 2012 de transitieplannen gereed zijn 
en bestuurlijk geaccordeerd kunnen worden. 
Nadere informatie over de transitieaanpak vindt u op de website van 
de SVB-BGT, www.svb-bgt.nl

Vervolg	op	3D	Pilot	focust	op	
toepassing	3D	in	de	praktijk		
Door Jantien Stoter, projectleider 3D PilotWerkzaam bij Geonovum, Kadaster en 
OTB, TU Delft

3D is steeds belangrijker bij de planning en beheer van ons zeer 
dichtbevolkte en intensief gebruikte land. Dit blijkt ook uit het 
groeiende aantal overheidsinstanties dat 3D informatie gaat 
opbouwen en toepassen. Vanwege het ontbreken van een 3D 
standaard en een generieke 3D aanpak moest ieder tot voor kort z’n 
eigen aanpak ontdekken. Om 3D ontwikkelingen binnen Nederland 
meer richting te geven, is er begin 2010 een 3D Pilot gestart door 
Geonovum, Kadaster, de Nederlandse Commissie voor Geodesie en 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Pilot hebben bijna 70 organisaties samengewerkt. De inzet 
van de vele deelnemers heeft ertoe geleid dat Nederland gerichte 
ambities heeft gekregen voor 3D en dat de BGT is voorbereid op 3D 

door de integratie met de OGC 3D standaard “CityGML”. Door deze 
integratie kan 2D BGT-data worden uitgebreid in de derde dimensies 
volgens de geometrische en semantische principes van CityGML. 
Deze 3D uitbreiding van de BGT is niet verplicht, en daardoor alleen 
beschikbaar in IMGeo. Een belangrijke meerwaarde van de aanpak 
om de 3D informatiemodellering aan te laten sluiten op (2D) IMGeo 
is dat het inwinnen, beheer en gebruik van 3D data niet een geheel 
ander werkproces vraagt, maar dat kan worden voortgebouwd op 
inspanningen voor 2D BGT data.

Met deze voorbereiding van het informatiemodel op 3D zijn we er 
echter nog niet. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe 
deze 3D uitbreiding in de praktijk werkt: hoe kan de 3D data volgens 
IMGeo worden opgebouwd en beheerd en hoe kan commerciële 
software omgaan met de uitbreidingen? Deze zaken worden 
momenteel onderzocht in een vervolg van de 3d pilot. 
De inmiddels tot 180 personen uitgegroeide 3D-community werkt 
in dit vervolg aan een reek praktische “best practice” documenten. 
Met deze documenten moet een gemiddelde data-aanbieder (zoals 
een gemeente) aan de slag kunnen, zonder eerst uitgebreid te 
hoeven investeren in kennis en technologie. De 3D Pilot deelne-
mers werken samen aan deze documenten en ontwikkelen tools en 
technieken om het 3D-deel van IMGeo in praktijk te kunnen 
brengen. 
Als testgebied gebruikt de pilot gegevens van een woonwijk, 
grenzend aan landelijk gebied, in Den Bosch, aan de rivier De Dieze 
(inclusief twee kunstwerken). De 2D data, volledig conform IMGeo 
2.0, staat klaar op de server die wordt gehost bij de TU Delft. Ook is 
er een groot aantal 3D data ingewonnen en beschikbaar gesteld 
door Cobra, Coenradie, Cyclomedia, Imagem, Slagboom en Peeters, 
Waterschapshuis (AHN2). De 3D Pilot deelnemers gaan de beschik-
bare gegevens nu opwerken naar 3D.

Het vervolg op de 3D Pilot levert de volgende resultaten op:
1.  Voorbeeld bestanden van 3D-IMGeo data voor verschillende 

detail niveaus en verschillende klassen. 
2.  Voorbeeld bestekteksten voor het genereren van 3D-IMGeo data
3.  Een 3D-validator om eenmaal opgebouwde data te testen of deze 

voldoen aan de standaard
4.  Beschrijving van een generieke aanpak voor beheer, update en 

ontsluiten van 3D-IMGeo data
5.  Beschrijvingen van 3D-killer applicaties die als inspiratie kunnen 

dienen voor (nieuwe) 3D toepassingen
6.  Afstemming van CityGML met de standaard uit het bouwdomein 

(Bouw Informatie Model). De BIM standaard (IFC) staat, net als 
GML, op de “past toe of leg uit lijst” van de Nederlandse overheid. 
Daarnaast accepteert het WABO-loket IFC data om de grafische 
voorstelling rond een vergunningsaanvraag nader te duiden. Het 
afstemmen zorgt ervoor dat de ontwerpgegevens (in IFC) kunnen 
worden gebruikt als geo-informatie; en andersom dat geo-infor-
matie als omgevinginformatie kan dienen bij ontwerp van 
constructies.

1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. IJsselland
5. Twente
6. Noord- en Oost Gelderland
7. Gelderland Midden
8. Gelderland Zuid
9. Utrecht
10. Noord-Holland Noord
11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland
14. Gooi en Vechtstreek
15. Haaglanden
16. Holland Midden
17. Rotterdam-Rijnmond
18. Zuid-Holland  Zuid
19. Zeeland
20. Midden en West Brabant
21. Brabant Noord
22. Zuid-Oost Brabant
23. Limburg noord
24. Limburg Zuid
25. Flevoland
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Bij het vervolg van de 3D Pilot zijn  ongeveer 100 organisaties 
betrokken (zie www.geonovum.nl/dossiers/3d-pilot/deelnemersver-
volg). Als je de voortgang van de 3D Pilot wilt volgen en de discus-
sies binnen de 3D Pilot wilt lezen of beïnvloeden (bijvoorbeeld over 
“2D vs 3D BGT”), kun je lid worden van de 3D Pilot LinkedIn (deze 
groep heeft bijna 500 leden). Als je zelf wilt deelnemen aan de pilot, 
kun je een email sturen naar de projectleider, Jantien Stoter 
(j.e.stoter@tudelft.nl).
Aanmelden voor de volgende 3D Pilot sessie op 12 april kan via: 
http://www.geonovum.nl/dossiers/3dpilot/aanmelden

BGT	Rotonde	op	Overheid	en	ICT

Het jaar van de realisatie BGT is aangebroken. Wat betekent dat voor 
u? Wat komt er bij kijken? Welke ondersteuning wordt er geboden? 
Op de Overheid en ICT beurs van 24 tot en met 26 april 2012 in de 
Jaarbeurs in Utrecht kunt u zich oriënteren op antwoorden op deze 
vragen. Breng een bezoek aan de BGT Rotonde op het overheids-
plein om te weten te komen hoe het staat met de invoering van de 
wet of uw vragen te stellen over de IMGeo standaard. U kunt de 
mogelijkheden van de landelijke voorziening verkennen en de 
ondersteuning bekijken die het Samenwerkingsverband van 
Bronhouders BGT (SVB-BGT) kan bieden. Het programmateam BGT 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het 
Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT, Geonovum en 
Kadaster staan u graag te woord. Op de beurs kunt u zich bij diverse 
leveranciers verder oriënteren op de laatste ontwikkelingen om uw 
werkprocessen te ondersteunen. Bezoekt u de Overheid en ICT 
beurs op donderdag 26 april? Kom dan ook naar de BGT marathon-
sessie van 11:25 tot 12:30 uur en laat u helemaal bijpraten over de 
invoering van de wet, de implementatie van de standaarden, de 
mogelijkheden van de landelijke voorziening en ondersteuning die 
het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT biedt.
 

Documenten	en	publicaties

Informatie over de BGT
Om informatie snel toegankelijk te maken voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de BGT, heeft de BGT een eigen dossier op de 
website van Geonovum. Hier kunt u nieuws over de BGT en alle 
relevante documentatie en achtergronden gemakkelijk terugvin-
den. Recent is het Informatiemodel BGT/IMGEO toegevoegd.
U blijft op de hoogte via: http://www.geonovum.nl/dossiers/
bgtimgeo

Contact met de BGT
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u het beste 
mailen naar: postbus.BGT@minienm.nl. 

Het SamenwerkingsVerband Bronhouders (SVB-BGT) heeft 
inmiddels een eigen website: www.svb-bgt.nl. 
Met specifieke vragen over het SVB-BGT kunt u zich wenden 
tot: info@svb-bgt.nl

Meer informatie:
De BGT-info verschijnt digitaal. Wilt u zich aanmelden voor 
toezending van de BGT, stuur dan een mail naar: postbus.
BGT@minienm.nl. Meer informatie, documenten en 
achtergronden over de BGT staan op de website van 
Geonovum: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo
De BGT maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op 
de website www.rijksoverheid.nl/basisregistraties vindt u 
meer informatie.

Foto voor- en achterzijde: 
DigiDaan


