
Kort verslag van Workshop GGI/GDI 
 
GKG is een knooppunt voor de bronhouders en gebruikers in de regio Groningen, maar mogelijk ook 
binnen de landelijke infrastructuur, de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). 
 
 Hoe geeft GKG daar invulling aan? Door te verkennen of en hoe een onderdeel van de GDI, namelijk 
de GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) en Digi-netwerk voor niet-gemeenten 
toegepast kan worden in GKG context. Toevallig allemaal afkortingen met veel G’s met risico voor de 
nodige verwarring.  
 
Het eerste deel van de workshop werd dan ook gebruikt om eerst een nadere toelichting te geven 
wat het nu allemaal inhoudt. Pieter-Bas Nederkoorn van VNG gaf een presentatie over wat GGI en 
Digi-netwerk nu is, de plaats van GGI in de rijks-infrastructuur voor informatie-uitwisseling tussen 
verschillende toepassingsdomeinen en de voortgang van implementatie voor gemeenten. Hieruit 
blijkt dat eind 2020 waarschijnlijk de meeste gemeenten op GGI aangesloten zullen zijn.  
 
Hierna gaf Harm Olthof een toelichting op de technisch werking van het GKG en de knelpunten die 
optreden, vooral bij het aansluiten van gemeenten op het GKG. GKG wil als knooppunt data via 
services zo actueel mogelijk ophalen bij bronhouders, vaak gemeenten. Momenteel loopt dat over 
internet. En hoewel gemeenten graag haar data willen leveren aan het GKG, blijft dit vaak in de 
uitvoering steken op allerlei veiligheidsvragen. Omdat GGI een aparte infrastructuur is, die los van 
internet staat (maar wel dezelfde standaarden gebruikt), is de verwachting als GKG onderdeel van 
GGI is, gemeenten makkelijker over gaan tot aansluiting op het GKG. Dit werd ook bevestigd door 
een deel van de deelnemers van de workshop, bestaande uit managers en informatieadviseurs van 
gemeenten in de discussie die na de presentaties ontstond. Andere deelnemers van de workshop 
bestonden uit vertegenwoordigers van landelijke partijen in het GDI, zoals Logius en 
vertegenwoordigers van GKG zelf. Hierdoor ontstond een interessante discussie die door alle leden 
na afloop als zeer zinvol werd ervaren.  
 
Uitkomst van de workshop is het plan om volgend jaar een proeftuin uit te voeren met 1 of 2 
bronhouders die via GGI en Digi-netwerk gegevens aan GKG gaan aanleveren. We gaan dan kijken of 
de doorlooptijd van het aansluiten op het GKG daarmee verkort kan worden (bijvoorbeeld door te 
vergelijken met gemeenten die nog niet op GGI zijn aangesloten). 
 


