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Programma

Opening

Gebruikers aan het woord:
Thema Water

Thema Energiestransitie
Thema Kapvergunning/Omgevingswet

Kernwaarden GKG
GKG-community

Deelname 2018 e.v.
GKG in landelijk perspectief

Discussie/vragen

Dagvoorzitter Jan Willem Kok



• Vraag- en themagerichte ontsluiting van 
gegevensbronnen

• In cocreatie werken aan maatschappelijke 
opgaven

• Databeheer bij de bron
• Werken volgens standaarden
• Leveranciersonafhankelijk
• Ruimte voor experimenten
• GKG als bouwsteen in landelijke GDI

Principes GKG

Door Bert Gerlofs



Vraag centraal

Kennis delen 

Sprints

Resultaat voor iedereen beschikbaar

GKG Andere wijze van werken

GKG-community

Door Jakko Zwartsenburg



Samen werken in community

GKG-community

Door Jakko Zwartsenburg

Lokale of virtuele samenwerking waarbij 
de eigen verantwoordelijkheid of 
verantwoord ondernemen centraal staat. 
Bedrijven, organisaties en/of groepen 
burgers werken samen aan de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten in de eigen (virtuele) leef- en/of 
werkomgeving.



GKG-community

Door Jakko Zwartsenburg

Netwerk Community Organisatie



GKG-community

Door Jakko Zwartsenburg

Uitdaging en Opgave

Principe van community in stand houden

Minimale organisatie wel nodig voor “backbone” 



3 vragen

• Belang van GKG vanuit mijn eigen rol?

• Welke stap in 2018 te zetten?

• Hoe zie ik de GKG in de toekomst?

Door Bernard van Dam



Waarom GKG?

• Beschikbare, Betrouwbare, Bestendige 
informatie cruciaal voor uitvoering 
Omgevingswet.

• Samenwerking proceseigenaren en 
informatiedeskundigen.

• “Samen kom je verder”. Data als 
bindmiddel voor samenwerking.

• Vraag van de gebruikers centraal.

Door Bernard van Dam



GKG in 2018

• Van tijdelijk project naar gestructureerde 
samenwerking

• Meer bronhouders

• Meer onderwerpen

• Bijpassend juridisch construct maken

• Aanhaking bij landelijk speelveld borgen

Door Bernard van Dam



Toekomstige rol GKG

• Actieve community

• Alle relevante bronhouders in de regio 
aangesloten

• Levend onderdeel van het digitale stelsel 
Omgevingswet; vergelijkbare ontwikkeling 
in andere regio’s?

Door Bernard van Dam



GKG in landelijke perspectief

Geo-informatie van de overheid 
toegankelijk maken en zorgen voor 

de benodigde standaarden

Door Paul Padding



GKG in landelijk perspectief

Speerpunten van de regering
• Werken aan vrije, veilige samenleving
• Nederland duurzaam maken
• Beschermen van de leefomgeving
• Herstel en perspectief Groningen
• Goede zorg op het juiste moment op de juiste plek

Relevant voor het GKG? JA, want:
- uitvoering van beleid met name decentraal of in koepels
- voor deze onderwerpen is geo-informatie onontbeerlijk
- de vraagstukken zijn complex en vergen integrale aanpak
- geo-informatie maakt regionale knooppunten mogelijk waarin  

alle relevante gegevens bij elkaar zijn gebracht, kan worden   
geleerd en samengewerkt aan de beste oplossingen

Door Paul Padding



GKG is uitstekend model voor regionale samenwerking

Ideaal voorbeeldproject voor Omgevingswet
Sluit uitstekend aan bij projecten ten behoeve van een
gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur (VNG) 
Visies in het rapport Maak Waar (BZK) en rond
Stelseldiensten en basisregistraties (Logius)

Proces Inhoud Data Techniek
Staat Speerpunt Volgt inhoud Beschikbaar

Geonovum blijft graag betrokken
bij het GKG!

Door Paul Padding



www.gegevensknooppuntgroningen.nl

GKG is live!


