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Onderwerp 

Opdrachtformulering vervolgonderzoek samenhangende objectenregistratie  

Samenvattend 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 november 2019 is besloten om een vervolg te 

geven aan het door KokxDeVoogd uitgevoerde onderzoek naar de wijze waarop de BSGR en de 

deelnemers van BSGR kunnen anticiperen op de ontwikkeling naar een samenhangende 

objectenregistratie 

Ten behoeve daarvan diende een vraagstelling te worden geformuleerd als onderzoeksopdracht voor 

een externe partij. Op 9 januari jl. heeft hierover nader overleg plaatsgevonden met ambtelijk 

vertegenwoordigers van de deelnemers en de BSGR.  

In het overleg is de vraag voorgelegd met welke insteek het vervolgonderzoek door een externe partij 

moet worden aangevangen ten aanzien van: 

 Het vormgeven/structureren van een samenhangende objectenregistratie. 

 De aspecten die daarbij nader  moeten worden uitgewerkt (met daarbij de kanttekening dat 

vanuit het bestuur nadruk is gelegd op de dienstverlening naar de burger). 

 De inrichting van het onderzoeksproces, en tenslotte 

 De externe partijen welke worden benaderd om de vraagstelling aan voor te leggen 

(voorwaarden hierbij is dat het moet gaan om partijen die zowel over inhoudelijke 

deskundigheid beschikken als ervaring hebben op het vlak van organisatieadvies en 

samenwerkingsprocessen). 

De uitkomst van de bijeenkomst van 9 januari was om een open vraagstelling aan een externe partij 

voor te leggen, waarbij het de voorkeur was om pas gedurende het onderzoek zelf de alternatieve 

scenario’s te bepalen hoe een samenhangende objectenregistratie kan worden vormgegeven. De 

criteria die hierbij in ogenschouw moeten worden genomen zijn: 

 Dienstverlening naar de burger. 

 Landelijke ontwikkelingen. 

 Regelgeving. 

 Consequenties voor aanpalende basisregistraties/diensten. 

 Financiën. 

 ICT/Informatievoorziening. 

 Personeel. 

 Privacy (in het kader van onderlinge uitwisseling van gegevens). 

 De inrichting van de administratieve organisatie. 

 De kwaliteit van de gegevens (bewaken validiteit/betrouwbaarheid) 

 

Voor wat betreft de projectstructuur van het onderzoek was het overleg van mening dat de externe 

partij die het onderzoek gaat uitvoeren zelf met een voorstel komt. Daarbij werd wel benadrukt dat dit 

vervolgonderzoek geen herhaling moet zijn van eerdere onderzoeken. 
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Opgemerkt werd dat ook de VNG inmiddels bezig is met dit onderwerp en ‘voorkeursscenario’s’ aan 

wil gaan geven voor wat betreft de wijze waarop een samenhangende objectenregistratie 

vormgegeven zou kunnen worden. Vanuit de vergadering bestaat de voorkeur om aan te haken bij dit 

onderzoek van de VNG. Toegezegd werd dat er bij de VNG geïnformeerd zou worden naar de 

actuele stand van zaken aangaande dit onderzoek. 

In januari is hierover een aantal malen uitgebreid telefonisch contact geweest met de VNG (mevrouw 

J. de Zwaan, senior beleidsmedewerker Geo-informatie bij de VNG). Hieruit kwam naar voren dat de 

onderdelen met betrekking tot een samenhangende objectenregistratie waar men zich binnen de 

VNG momenteel mee bezighoudt zijn: 

 de inhoud van de objectenregistraties en  

 de informatiearchitectuur van deze registraties. 

Dit jaar zullen hierin definitieve keuzes worden gemaakt en vanaf 2021 wil de VNG zich gaan richten 

op transitie en implementatie in het kader van de objectenregistratie. De VNG heeft zich wel bereid 

verklaard aan te willen sluiten bij een onderzoek naar scenario analyses van een geïntegreerde 

objectenregistratie, indien de BSGR en SvhW op korte termijn (nog voor de zomer) hier een 

gezamenlijk onderzoek naar zouden willen beginnen. Aangegeven wordt wel dat de inhoud en de 

informatiearchitectuur van invloed kunnen zijn op de te kiezen scenario’s. De uitkomsten van een 

scenario onderzoek zijn daarmee slechts voorlopig van aard. 

Voor een keuze voor de insteek van een vervolg bestaan nu twee realistische alternatieven, te weten: 

1. de BSGR start nu, tezamen met SvhW, een vervolgonderzoek naar de mogelijke scenario’s, 

waaraan de VNG ook gaat deelnemen; 

2. de BSGR houdt komend half jaar pas op de plaats en wacht de uitkomsten naar inhoud en 

informatiearchitectuur van de VNG af. Alsdan kan alsnog besloten worden om: 

a. als BSGR zelf een vervolg te geven aan het onderzoek, of 

b. aan te sluiten bij de stappen die de VNG gaat zetten in 2021 met betrekking tot de 

transitie en implementatie in het kader van de objectenregistratie. 

Voorgesteld wordt om te kiezen voor optie twee, zodat een definitief besluit over een vervolg kan 

worden gebaseerd op de uitkomst met betrekking tot inhoud en de informatiearchitectuur van de 

geïntegreerde objectenregistratie.  
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Advies 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  

 in afwachting van de uitkomst met betrekking tot inhoud en informatiearchitectuur aangaande 
een geïntegreerde objectenregistratie een definitief besluit over een vervolgonderzoek naar 
scenarioanalyses voor een geïntegreerde objectenregistratie aan te houden tot ultimo 
oktober 2020. 

 

Besluit 

Besloten conform 
advies 
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