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Deze nalevering betreft BGT
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lnzake tijdigheid is er in 2018 en 2019 hard gewerkt om achterstallige zaken weg te werken. ln

2018 haalde ECGeo een tijdigheidvan25% terwijl de norm ligt bij75%.ln 2019 zal ECGeo de

wettelijke termijn welke is gesteld behalen door een geüniformeerd proces en uitgevoerde

signalering. Tevens wordt er capaciteit ingehuurd zodra blijkt dat normen niet behaald kunnen

worden.

lnzake volledigheid is er in 2018 tijdens de opstart gewerkt aan het uniform leveren van de

BGT. ln 2018 behaalde ECGeo 83,3Toaan volledigheid waarbij de norm op75% isgesteld. Om

dit te verbeteren wordt er gewerkt aan bewustwording bij zowel landmeters als

buitendienstmedewerkers om mutaties actief te signaleren. Tevens zal de mutatiesignalering

aan de hand van luchtfoto's welke in 2019 gepland staat ook bijdragen aan de volledigheid.

lnzake juistheid in 2018 is de BGT 100% juist geweest ten opzichte van de buitenruimte, de

landelijke norm hierbij ligt tevens op75%.

ECGeo staat in de landelijke kwaliteitsmonitor van het kadaster ruim boven het landelijk

gemiddelde aangaande de kwaliteit van de BGT.



De bronhouder legt als volgt

de bestuurlijke

verantwoording af De gemeente Weert herkent zich in de cijfers en zal met name op tijdigheid progressie moeten

boeken.

De gemeente Weert is de samenwerking aangegaan om de kwaliteit van de BGT te verbeteren.

Niet alleen omdat de BGT een basisregistratie is, is de kwaliteit van BGT belangrijk. De kwaliteit

van de BGT is ook een steeds belangrijkere voorwaarde voor de kwaliteit van andere

basisregistraties en gemeentelijke processen. Zoals: de BAG, de BOR, WOZ, ontwikkeling van

ruimtelijk beleid, etc.

De gemeente volgt de ontwikkelingen betreft DIS-Geo nauwgezet en is er zich van bewust dat

de BGT de basis is van de gehele doorontwikkeling in Samenhang betreft Geo-informatie.

Daarom houdt het college een kwartaalrapportage aan inzake de operationele uitvoering BGT,

om te borgen dat kwaliteit wordt behaald en dat middelen en capaciteit voorhanden zijn voor

de doorontwikkeling.
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