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Initiatiefvoorstel Gegevensknooppunt Groningen  

‘Voor burgers, bedrijven en overheden in de regio Groningen’ 

 
 

Aanleiding 
Voor de aanpak van verschillende vraagstukken zijn in de regio Groningen veel gegevens 

beschikbaar. Als eerste zijn daar de aardbevingen, maar de regio heeft ook te maken met krimp, 

leefbaarheid, werkloosheid, wateroverlast, etc.  

In de regio bestaat bij overheden en semi-overheden de behoefte gegevens meer met elkaar te 

delen en vervolgens deze gegevens aan burgers en bedrijven beschikbaar te stellen. Dorpsbewoners 

vragen zich namelijk af of ze wel in het gebied willen blijven wonen. Bedrijven vragen zich af of ze 

hun bedrijfslocatie moeten aanhouden dan wel uitbreiden. Het gegevensknooppunt moet burgers en 

bedrijven inzicht verschaffen in het toekomstig perspectief.  

Er zijn door overheden reeds initiatieven onder de noemer van Open Data opgepakt. Het betreft het 

openbaar beschikbaar stellen van overheidsgegevens. Ook landelijk wordt steeds meer Open Data 

aangeboden. Echter, een vertaling naar het Publieke Domein is nog niet gemaakt. 

 

Doel 
Het initiatief beoogt de beschikbare openbare gegevens die zowel regionaal als landelijk beschikbaar 

zijn bijeen te brengen, te bundelen en voor belanghebbenden vraaggericht, in de vorm van 

kaartpresentaties, te ontsluiten. Het resultaat is een gegevensknooppunt voor de regio Groningen, 

dat vraag en aanbod in het Publieke Domein met elkaar verbindt. Het initiatief is landelijk uniek en 

innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens.  

Het Gegevensknooppunt wordt organisatorisch en financieel gedragen door de partijen die vanuit 

een gelijkwaardige positie als bronhouder van gegevens als wettelijk taak hebben (community-

gedachte). De coördinatie die is gericht op de naleving van de afspraken en de controle van de 

gegevenskwaliteit zal evenwel moeten worden geregeld en organisatorisch moeten worden 

ingericht. Gegevens moeten controleerbaar en herleidbaar zijn. 

Afnemers van gegevens hoeven zich alleen maar te registreren. Geen afnemer wordt uitgesloten. 

Potentiele afnemers zijn: burgers, bedrijven, woningcorporaties, NCG, GBB, etc. 

 

Aanpak 
De volgende stappen worden doorlopen om het Gegevensknooppunt Groningen te realiseren: 

1. Ontwikkeling van een prototype (framework en interface); 
2. Presentatie aan gemeenten, waterschappen en andere betrokken organisaties; 
3. Inrichten van een proeftuin met geringe financiële ondersteuning van geïnteresseerde 

partijen en de presentatie daarvan aan de bronhouders en de afnemers (burgerpanel?); 
4. Op basis van de resultaten van de proeftuin komen tot een convenant tussen de 

verschillende partijen (op basis van leveringsovereenkomsten, bewerkersovereenkomsten en 
-protocollen en overeengekomen budget); 

5. Realisatie Gegevensknooppunt Groningen zowel technisch als organisatorisch. 
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Ad.1. 

De Groninger bedrijven Geon en Merkator nemen weliswaar het initiatief door te investeren in stap 1 

en 2, maar het traject is erop gericht dat vanaf stap 3 het initiatief aan de samenwerkende 

organisaties wordt overgedragen en dat zij investeringen in de verdere ontwikkeling van het 

knooppunt doen.  

Ad.3. 

Bij de proeftuin zijn de organisaties betrokken die de eerste stap om te komen tot de realisatie van 

het knooppunt ondersteunen. Vanuit deze organisaties wordt beschikbare kennis en ervaring 

gealloceerd en voor de inrichting van de proeftuin ingezet.  

Ad.5. 

Voor de realisatie van het Gegevensknooppunt wordt gaandeweg gestreefd naar een brede 

samenstelling: overheid, bedrijfsleven en wetenschap zijnde vier/vijf gemeenten, twee 

waterschappen, Geonovum, Geon, Merkator en de Rijksuniversiteit Groningen. 

De technische realisatie is in handen van Geon, Merkator en de RUG met ondersteuning van de 

andere partijen. 

De realisatie van het Gegevensknooppunt is in eerste instantie gericht op openbare gegevens. 

Gaandeweg en volgens een groeimodel zal het Gegevensknooppunt worden uitgebreid met niet-

openbare gegevens. Extra maatregelen rond autorisatie en beveiliging moeten dan worden 

getroffen. Daarvoor worden (speciale) bewerkersovereenkomsten en -protocollen afgesloten. 

Voor het realiseren van het Gegevensknooppunt Groningen wordt rekening gehouden met lopende 

initiatieven en daar waar mogelijk aansluiting gevonden. 


