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Verslag  

Overleg : Adviesgroep Informatievoorziening 

Datum : 12 januari 2018 

Tijd : 9:30u – 15:00u 

Locatie : Seats2Meet Utrecht Centraal, Moreelsepark 

Deelnemers : Brenda de Graaf (Den Haag); Casper Ficke (Purmerend); Eelco Hotting (Haarlem; Ivo 

van Zitteren (Breda); Marten Alberts (Leiden); Patrick Castenmiller (Hoorn); Paul 

Stokkermans (Uden); Rob Heimering (Heerhugowaard); Tom Fränzel (Apeldoorn); 

Theo Peters (VNG realisatie); Jeffrey Gortmaker (VNG Realisatie) 

 

Onderwerp: ‘Common ground’  

Doel van de bijeenkomst: het informeren van de Adviesgroep Informatievoorziening over common 
ground en het ophalen van aandachtspunten vanuit de adviesgroep mbt. Common Ground. 

 

 
1. Opening (9:30u-9:45u)  

 Jeffrey opent de vergadering. De eerste onder de vlag van VNG Realisatie. 

 Theo komt een uur later ivm een overleg over Common Ground. 

 Ellen is ziek. 
 
2. Toelichting Common Ground en Gegevenslandschap   (9:45u – 11:45u) 
• Toelichting op Samen Organiseren, Taskforce en College van Dienstverleningszaken (Jeffrey) 
• Wat is Common Ground? (Eelco) 

o Eelco laat een filmpje zien van de Taskforce die het probleem in lekentaal uitlegt. 
o V: Is dit wel een nieuw idee? A: de vernieuwing zit meer op de governance dan op de 

techniek. Alle initiatieven richten met dit concept is het nieuwe. 
o Als je common ground en +1 gemeente naast elkaar zet: hoe zorg je dat ze in tempo op 

elkaar worden afgestemd? A: hier zijn 2 middelen voor: Enterprise Architectuur en 
Project Portfolio Management. 

• Wat is de relatie met het gegevenslandschap? (Jeffrey) 
o Zie presentatie 

• POC Common Ground (Eelco) 
o POC om concept van federatieve gataways en logging/doelbinding te beproeven is 

gestart. 
• Governance en lopende initatieven tbv Common Ground (Theo) 

o Businesscase centrale oplossing Beter Kenbaar in de gedachte van Common Ground 
(Gem. Geo-beraad, Omgevingswet, Kadaster) 

o Eelco wil graag in contact komen. Actie Theo: Eelco in verbinding brengen met Ad 
vd Meer (Kadaster) 

o (Landelijk) Platform API’s is gestart 
o Pilot ZDS gaat starten met gem. Haarlem. 
o Manier binnen SWC om Open Source-toepassingen te kunnen delen 
o Pilot Kadaster/G4 om RSGB bevragingen (kadastrale deel) rechtstreeks op de bron te 

organiseren. SOAP/XML variant met Birgit gemeenten (Den Haag, Rotterdam, Utrecht). 
Restful API variant met Amsterdam. 

o  
 

Lunch (12:00u-13:00u) 



 

 

VNG Realisatie 2/4 

 
5. Discussievragen mbt Common Ground (13:00u-14:30u) 

1. Hoe wordt Common Ground het vliegwiel voor echte innovatie? 
o Met de techniek/architectuur die we nu hebben (in de praktijk) kunnen we 

onvoldoende innoveren. Daarvoor is Common Ground nodig. 
o Als je van common ground een vliegwiel voor innovatie wilt maken, dan moet je 

zorgen voor brede gedragenheid. 
o Innovatie is binnen onze bestaande context de middelen drastisch vernieuwen. 
o Het concept zelf is ook innoverend. Al bestaan de concepten al lang. Innovatie zit 

meer op de governance en toepassing ervan. 
o Niet vergeten de toepassing van common ground erbij te vertellen. Voordelen 

ontstaat op andere plek. Keuzes om dingen anders te kunnen doen, andere dingen 
te doen meer samen te doen, etc. Zorgt voor flexibiliteit. 

2. Hoe van concept (common ground/gegevenslandschap) naar een Roadmap? 
o Eerst 2 mechanismen in plaats brengen. EA en PPM. Van daaruit een roadmap 

opstellen. In agile werken ziet een roadmap er wel anders uit. 
o DSO als voorbeeld? Werken in sprints en user stories. Maar dan wel met mensen 

die de samenhang in de gaten houden? 
o In de projecten die je toch al moet doen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen 

neem je de eisen voor de infrastructuur mee. Zo ontstaat het bijna vanzelf. 
o Dit kan alleen gaan werken door Enterprise Architectuur echt in positie te brengen. 
o Visie op gegevenslandschap/Common Ground.moet worden dorvertaald naar 

architectuurprincipes voor GEMMA Centraal 
o PPM zou buiten VNG Realisatie gepositioneerd moeten worden om een goede 

positie te krijgen. Directie informatiesamenleving? 

3. Waar kunnen wij van toegevoegde waarde zijn als adviesgroep? 

4. Hoe zorgen we dat de ontwikkelde functionaliteit door gemeenten ook echt gebruikt gaat 
worden/ hoe zorgen we dat gemeenten gaan meedoen in deze beweging? 

o Suggestie: maak  in collegeprogramma’s duidelijk dat er fors geïnvesteerd moet 
worden in samenwerking. Bv. 1 FTE per 50.000/100.000 inwoners voor Samen 
Organiseren. Hiervoor is er eerst een sterke propositie nodig.  

o Pas op dat je niet op teveel plaatsen om capaciteit van gemeenten vraagt. Hier en 
GGI en…Is GGI niet de eerste stap op weg naar Common Ground. 

o Gebruiken van het concept gaat uiteindelijk via leveranciers. Die moeten common 
ground gaan omarmen. 

5. Welke veranderingen in de lokale informatievoorziening moet worden voorbereid? 
6. Welke kennis hebben de gemeenten nodig om deel te nemen aan het ontwikkelen van 

common ground en de beschikbare oplossingen deel uit te laten maken van de eigen 
informatievoorziening? 

o Gemeenten moeten zelf kennis hebben van informatiemodellen. Techniek is niet 
belangrijk, maar wel wat je functioneel nodig hebt. 

o Niet beperkt tot RSGB/RGBZ, maar ook domeinmodellen 
7. Hoe ga je samenhang tussen projecten en elementen bewerkstelligen? (Opgekomen 

vraag) 
o Maak expliciet dat het één verhaal is met 3 invalshoeken (cg, +1, gemma centraal). 

Actie VNG Realisatie: Maak een gezamenlijk verhaal. 
 

 
6. Vervolg en onderwerpen volgende keer (14:30u-14:45u)  
 
o 9 februari: Berichtenbox. Bepalen standpunt gemeenten o.a. mbt federatieve opzet 

berichtenbox. 
o Eerste stap opzet GEMMA Centraal (Togaf preliminary fase doorlopen) voor maart.  

o Aandahctspunt: combi met Common Ground Fieldlab dat in die week plaatsvindt 
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7. Rondvraag 
o Archi: Apeldoorn gebruikt Archi. Als elke gemeente bijdraagt, gaat de ontwikkeling sneller. Denk 

er eens over na. 
o Er komt een fieldlab Common Ground. Een hele week. Die week valt samen met de 

Adviesgroep in maart. Misschien is het wel interessant om de combi te maken. Anders 
verplaatsen van de adviesgroep. Actie Theo/Marit: uitzoeken mogelijke combi 
Adviesgroep/fieldlab en indien nodig adviesgroep van maart verplaatsen. 

 
 

Actielijst 
 

Nummer Actie Eigenaar Afgehandeld? 

20171013.02 Rapport over de kansen voor 

collectivisering in de omgevingswet 

rondsturen. 

Theo Open 

20171208.02 Theo en Rob gaan kijken hoe de 

vraag naar infrastructuur-

architectuur binnen GGI kan worden 

belegd. Niet enkel focus op 

gemeenschappelijke infrastructuur. 

Dit moet resulteren in overzicht en 

voorstel aan deze groep. 

Theo, Rob Open 

20171208.03 Theo brengt voorstel “GEMMA 

Centraal” in in werkgroep Common 

Ground. En kijkt of dat voldoende is. 

Voorstel is breder dan CG alleen. 

Theo Open 

20171208.04 Doorsturen document 

Gegevenslandschap van de 

overheid. 

Eelco Open 

20171208.05 Verwerken input uit sessie 

archiveren by design in ingevuld 

Business Model Canvas en nasturen 

André/Ivo Open 

20171208.06 Verwerken input in actieplan 

archiveren by design. En actieplan 

doorsturen. 

André/Ivo Open 

20171208.08 Rondsturen opzet en uitvraag 

Werkgroep GEMMA Beheer. 

André/Jeffrey Open 

20171208.08 Rondsturen concept handreiking GGI 

voor gemeenten ter review 

Rob/allen Open 

20180112.01 Eelco in contact brengen met Ad vd 

Meer (Kadaster) mbt Poc. 

Theo Open 

20180112.02 Maak een verbindend verhaal dat 

initiatieven als Common Ground, 

Gegevenslandschap, GEMMA 

Centraal en +1 gemeente met elkaar 

ni verbinding brengt. Focus 

VNG 

Realisatie 

Open 
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nadrukkelijk op verbinding; niet op 

positionering en afbakening. 

20180112.03 Uitzoeken waar we het PPM-

vraagstuk het beste kunnen 

beleggen. 

Theo Open 

20180112.04 Uitwerken EA principes GEMMA 

Centraal (die horen bij Common 

Ground)/gegevenslandschap  

Jeffrey Evt volgende keer op agenda.. 

20180112.05 Uitzoeken mogelijke combi 

Adviesgroep/fieldlab en indien nodig 

adviesgroep van maart verplaatsen. 

Theo/Marit Open 

 


