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Start BRO voor Grondwatermonitoringput per 
1 januari 2018  
 
Wat betekent dat voor u? 
 
 
I N L E I D I N G 
 
Op basis van het Besluit basisregistratie ondergrond van 25 oktober 2017 (zie 
Staatsblad) geldt per 1 januari 2018 voor bestuursorganen de registratieplicht voor 
gegevens van grondwatermonitoringputten, die vanaf dat moment worden ingericht, in 
de Landelijke Voorziening BRO.   
 
Voor het registratieobject Grondwatermonitoringput (GMW) gaat het specifiek om de 
putgegevens ofwel de gegevens van constructie van de put/peilbuis. 
Onderzoeksgegevens, zoals grondwaterstanden en grondwaterkwaliteitsgegevens, 
komen pas later in de BRO.  
 
Deze registratieplicht heeft gevolgen voor de dienstverlening van DINO. In dit document 
staan de wijzigingen op hoofdlijnen op een rij. Ook wordt aangegeven wat (voorlopig) 
niet verandert. 
 
 
P U T G E G E V E N S   A A N L E V E R E N   E N   W I J Z I G E N 
 
Op basis van het overzicht op de volgende pagina vindt u de weg in de verschillende 
opties die er nu zijn voor het registeren van nieuwe of bestaande putten (historische 
putten/archieven) in DINO dan wel de BRO. 
 
Het overzicht laat zien dat voor een aantal opties DINO dus nog beschikbaar is voor het 
registreren van nieuwe putten. Wel worden de registratie-eisen aangescherpt voor de 
gegevensinhoud: putgegevens moeten na 1 januari 2018 ook bij DINO voldoen aan de 
in de BRO gehanteerde kwaliteitseisen wat betreft de gegevensinhoud, te weten 
IMBRO/A. Meer informatie over IMBRO/A is te vinden in de BRO catalogus 
Grondwatermonitoringput. Nieuwe putten die bij DINO worden aangeleverd met 
onvolledige gegevens worden niet geregistreerd in DINO. 
 
De in DINO geregistreerde putgegevens worden door TNO-GDN beheerd, eventuele 
correcties en of wijzigingen kunnen nog per mail worden aangeleverd via 
info@dinoloket.nl. 
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Als uw putten in DINO zijn geregistreerd, kunt u op de gebruikelijke wijze 
grondwaterstandsgegevens van deze putten aanleveren aan DINO via DINOloket; meer 
info daarover vindt u op www.dinoloket.nl/gegevens-aanleveren. 
 
Als uw putten in de BRO zijn geregistreerd, kunt u grondwaterstandsgegevens van deze 
putten aan blijven leveren bij DINO. Die gegevens moeten dan gekoppeld worden aan 
uw putten in de BRO; deze koppeling is in ontwikkeling. Zodra dat is gerealiseerd zijn 
nieuwe aanleverspecificaties van toepassing voor het aanleveren van 
grondwaterstandsgegevens. U vindt de nieuwe aanleverspecificaties binnenkort op 
www.dinoloket.nl/gegevens-aanleveren. 
 
Maakt u gebruik van de DINO-GQN functionaliteit, neemt u dan contact met ons op. 
Het registreren van nieuwe putten in DINO via DINO-GQN stopt namelijk per 1 januari 
2018. 
 
 
T R A N S I T I E   V A N   D I N O - P U T G E G E V E N S   N A A R   D E   B R O 
 
Lees meer over het transitietraject van bestaande, in DINO geregistreerde, putten op 
https://www.basisregistratieondergrond.nl/gegevens-in-de-bro/domein-
grondwatermonitoring/grondwatermonitoringput. 
U leest daar het door PBLQ geschreven advies over de Transitie 
Grondwatermonitoringsputten naar de BRO. In het eerste half jaar is een pilot voor 
transitie van putgegevens naar de BRO uitgevoerd. Op basis van de ervaringen in deze 
pilot, zal dit traject in de tweede helft van 2018 worden uitgerold. 
 
 
W A A R   G R O N D W A T E R G E G E V E N S   O P V R A G E N  
 
U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden om gegevens van putten uit de BRO op te vragen (zie 
ook www.broinfo.nl):  

 volledig geautomatiseerd gegevens opvragen via de uitgiftewebservice  
 gegevens downloaden via DINOloket: zie www.DINOloket.nl 
 gegevens opvragen via de site Publieke Dienstverlening op de kaart, PDOK: zie 

www.pdok.nl 
 
 
Maakt u gebruik van de uitgiftewebservice of van PDOK? 

 Dan krijgt u sec de gegevens van de nieuwe putten die na 1 januari 2018 zijn 
geregistreerd in de BRO inclusief de bestaande putten die inmiddels naar de 
BRO zijn geconverteerd. 

 Raadpleeg ook DINOloket.nl als u de onderzoeksgegevens van een put wilt 
opvragen, zoals grondwaterstanden of grondwaterkwaliteit. Dat kan namelijk 
alleen via DINOloket en niet via de uitgiftewebservices of PDOK. Die gegevens 
zijn immers nog niet beschikbaar in de BRO. 
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Maakt u gebruik van DINOloket? 

 Op de kaart van DINOloket kunt u van een gebied twee informatielagen m.b.t. 
grondwater selecteren:  

o Bent u op zoek naar onderzoeksgegevens, kies bij 
‘Grondwatermonitoring’ de optie ‘DINO/BRO-put met 
onderzoeksgegevens’. U krijgt dan onderzoeksgegevens van putten uit 
zowel DINO als de BRO. In de gedownloade gegevens van DINOloket 
kunt u aan de BRO-ID (BRO) of het NITG-nummer (DINO) zien of de 
putten afkomstig zijn uit DINO of de BRO. 

o Met de optie ‘Grondwatermonitoringput’ kunt u putten uit de BRO 
selecteren, waarmee u sec putgegevens uit de BRO kunt zien en 
bestellen. Deze putgegevens uit de BRO worden als XML-bestand 
geleverd (nieuwe BRO-putten en geconverteerde putten).  

 
 
A N D E R E   D O M E I N G E G E V E N S 
 
Oppervlaktewater 
Gegevens over oppervlaktewater afkomstig van peilschalen komen niet in de BRO. 
Vooralsnog kunt u deze gegevens blijven registreren in DINO. Ook blijft DINO-SQN 
voorlopig werken. Wilt u gegevens van oppervlaktewater opvragen? Dat kan. Ga naar 
www.dinoloket.nl. 
 
 
M E E R   W E T E N  ? 
 
Algemeen: Praktische informatie ter voorbereiding van de implementatie van de 

BRO, leest op www.basisregistratieondergrond.nl van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 
Technisch: Technisch/inhoudelijke informatie over de BRO vindt u op 

www.broinfo.nl. 
 
Vragen: Neem contact op met de BRO Servicedesk via de site of bel 088 – 8664 

999. 


