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Stand van zaken BAG-adtninistratie

Geachte leden van de raad,
N.a.v. vragen van de heer T. Schoo in de commissievergadering BME van donderdag 14 februari jl. volgt
hieronder een uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen).

De gemeente Emmen is in december 2010 aangesloten op de BAG. Het streven was er op gericht om voor 1
januari 2011 aan te sluiten. Dat is gelukt.
In totaal werden er ca. 76.000 panden, 54.000 verblijfsobjecten, 54.000 adressen, 10 ligplaatsen en 140
standplaatsen met de benodigde gegevens opgevoerd. De meeste gegevens werden uit bestaande bestanden
gehaald. De gegevens waren niet altijd één op één over te nemen.
Bij de aansluiting van de BAG heeft het Ministerie gecontroleerd of de kwaliteit voldoende was. De kwaliteit
was goed, maar er kwamen een aantal maatwerkafspraken voor de gemeente uit. Die zijn allemaal in 2011 tot
tevredenheid van het Ministerie uitgevoerd.
Naast de maatwerkafspraken zijn wij in 2011 en 2012 bezig geweest de kwaliteit van de BAG te verbeteren.
In september 2011 is de BAG aangesloten op de GBA, d.w.z. dat de BAG de adressen aanlevert aan de GBA en
de GBA alleen adressen kan gebruiken die uit de BAG komen. Daarnaast zijn ook landelijke afnemers als
Kamer van Koophandel, nutsbedrijven bezig om aan te sluiten op de BAG.
Komende jaren moeten ook de basisregistratie WOZ en de basisregistratie Grootschalige Topografie
aangesloten worden op de BAG.
Wat betreft de vraag naar de kwaliteit van de BAG kunnen we stellen dat de kwaliteit goed is, waarbij wel
rekening gehouden moet worden dat een aantal gegevens via algemene berekeningen zijn vastgesteld. Zo is de
oppervlakte uit de WOZ gehaald. Een object in de WOZ komt niet altijd overeen met een verblijfsobject in de
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BAG. Daarnaast is de berekeningswijze in de WOZ anders dan in de BAG. De afgelopen jaren is er
gecontroleerd op gegevens in de BAG en zijn die zonodig aangepast. Omdat vooral in de beginjaren sterk de
nadruk is gelegd op kwaliteitsverbetering is minder gelet op de administratief juiste werkwijze
De beschreven processen in de BAG gingen uit van koppeling van programma's. Omdat dit niet zo voortvarend
ging als van te voren was aangenomen zijn er een aantal workarounds uitgewerkt. Ook het feit dat de BAGsoftware nog niet uitontwikkeld is heeft soms parten gespeeld.
De BAG-inspectie over de periode vanaf de aansluiting laat ook zien dat er het laatste halfjaar een aanzienlijke
verbetering in de administratie is doorgevoerd.
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