GKG: samenwerken en gegevens delen in de regio Groningen
Inleiding
Overheden gaan intensiever samenwerken. Voor vraagstukken zoals wateroverlast, duurzaamheid,
zorg en wonen en leegstand heb je elkaar nodig. Gegevensdeling legt een basis voor de aanpak van
integrale vraagstukken. Gegevens van de overheid zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar, maar
in het bedrijfsleven over het algemeen niet.
Het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) brengt deze gegevens bijeen en voorziet in een vraag- en
themagerichte ontsluiting onder andere in de vorm van digitale kaartpresentaties. Open waar dat
kan en niet open waar nodig. Het GKG moet vraag en aanbod in het publieke domein, het private
domein en in publiek-private samenwerkingsverbanden met elkaar verbinden. Het initiatief om tot
het GKG te komen is landelijk uniek en innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van
gegevens.
Het GKG verbindt de lopende initiatieven in de regio en voegt door de vraag- en themagerichte
ontsluiting van gegevens en duiding van gegevens er extra waarde aan toe. Beschikbare registraties
komen voor de doelgroepen laagdrempelig beschikbaar. Voorbeelden van lopende initiatieven zijn
de beschikbaarstelling van openbare gegevens via portalen (gemeente Stadskanaal, provincie
Groningen) en via webservices (waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Delfzijl), maar ook de
beschikbaarstelling van gegevens via diverse websites. Daarnaast verbindt het GKG landelijke
initiatieven en ontwikkelingen, waarvan de invoering van de Omgevingswet het meest in het oog
springt.

Drie functies
Het GKG krijgt drie functies, die aansluiten bij actuele regionale en landelijke ontwikkelingen en
voorzieningen. Deze functies zijn:
•
•

Mijn omgeving, bestaande uit veel gestelde vragen op het gebied van de fysieke leefomgeving
(waar zit wat?);
Antwoord op maat, hierbij krijgen bestuurder en beleidsmedewerkers antwoorden op specifieke
vragen;

•

Data op maat, hierbij kunnen specialisten en materiedeskundigen de meest actuele
gegevensbestanden voor eigen analyse naar zich toe halen.

Uiteindelijk moet het GKG een verbindingspunt, een vraagbaak en een basisvoorziening worden.
Samenwerking
In het GKG werken 39 organisaties uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen. Momenteel
ontwikkelen Geon, Geonovum, Merkator en Rijksuniversiteit Groningen samen met de deelnemende
bronhouders het GKG. Op 1 januari 2018 zal het GKG operationeel zijn.
Een belangrijke doelstelling van het GKG is samenwerken en delen. De betrokken organisaties
moeten elkaar voldoende ruimte geven om ervaring op te doen en van elkaar te kunnen leren. De
samenwerking in het GKG is uniek in Nederland. Nergens in Nederland wordt nog op deze manier
samengewerkt op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens.

