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Aanleiding
Willen we als gemeenten, marktpartijen en ketenpartners volwaardig mee blijven doen bij het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken en politiek bestuurlijke wensen uitvoeren, dan 
moet de basis van de gemeentelijke informatiehuishouding worden veranderd. De komende 
jaren werken gemeenten, het Rijk, ketenpartners én de markt daarom samen om één vernieuwde 
gemeentelijke informatiehuishouding te realiseren die flexibel, beschikbaar, toegankelijk en veilig 
is: de Common Ground. Dit vraagt om een transitie die we stap voor stap samen maken, waarbij 
continuïteit van de bestaande overheidsdienstverlening een belangrijke randvoorwaarde is. 

De basisgedachte achter Common Ground is dat we de gegevens loskoppelen van de 
toepassingen (applicaties en processen) en dat we die gegevens op gestandaardiseerde wijze 
ontsluiten, uitwisselen en beschikbaar stellen in een overheid breed gegevenslandschap. Daarmee 
maken we gegevens bij de bron beschikbaar en toegankelijk voor (her)gebruik bij het oplossen 
van nieuwe maatschappelijke vraagstukken en innovatieve concepten voor dienstverlening, 
bedrijfsvoering en data gedreven werken. Door afspraken over de uitgangspunten van Common 
Ground vast te stellen staan we samen sterker in deze opgave. 

Groeipact Common Ground
Gemeenten willen hun informatiehuishouding radicaal transformeren volgens de informatie-
kundige visie Common Ground terwijl de uitvoering van de wettelijke taken gegarandeerd 
moet blijven. In deze transformatie willen gemeenten samenwerken met de leveranciers die 
toepassingen leveren voor het uitvoeren van deze taken. 

De realisatie van de visie Common Ground is een operatie die voor meerdere jaren focus en 
commitment vereist van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen met een aantoonbaar belang. 
Door middel van een Groeipact Common Ground kunnen partijen zich aansluiten bij het realiseren 
van de visie Common Ground.

Het Groeipact Common Ground is een samenwerking waarin gemeenten, ketenpartners en 
leveranciers de intentie hebben gezamenlijk een ontwikkeling en realisatie/migratie van de 
gemeentelijke informatiehuishouding volgens de basisgedachte en afspraken van Common 
Ground te verkennen. De deelnemers willen een groeipact afsluiten omdat bij de realisatie van de 
visie Common Ground sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid. Geen van de partijen is in 
staat dit alleen te doen.
Het kenmerk van Groeipact is dat het een beweging is van intenties naar afspraken, met een 
flexibele invulling waar het toevoegen en afvoeren van intenties en partijen betreft. Dit omdat er 
op de voorhand niet een detailplan en/of een in detail uitgewerkte blauwdruk als vertrekpunt is.

Partijen (samen de partijen)
1  Marktpartijen 
2  Gemeenten 
3  Ketenpartners
4  Vereniging Nederlandse Gemeenten
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De partijen stemmen in met de volgende basisgedachte en afspraken over Common Ground:
Het doel van Common Ground is om sneller goedkopere, open, innovatieve en flexibele IT-
oplossingen te kunnen (laten) bouwen als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken 
en innovatieve concepten voor dienstverlening, bedrijfsvoering en data gedreven werken. 
De basisgedachte en daarmee de kern van de beoogde verandering is dat de gegevens 
losgekoppeld worden van de toepassingen (applicaties en processen). Dat maakt het mogelijk om 
de gegevens op gestandaardiseerde wijze te ontsluiten en uit te wisselen. Deze basisgedachte, 
die hieronder wordt toegelicht, is breed afgestemd met gemeenten. Het zal de komende 
periode met gemeenten, ketenpartners en leveranciers, verder worden verkend op implicaties en 
benodigde vervolgacties. Partijen gaan samen op zoek gaan naar de best passende verhouding 
tussen regie, eigendom, realisatie en grootschalige implementatie van de onderdelen van de 
basisgedachte en afspraken.

De basisgedachte van Common Ground is de transformatie van de informatievoorziening door:
A. Gegevens te scheiden van de applicaties en processen waarin zij gebruikt worden.
B. Gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron.

Deze datatransformatie heeft als implicatie dat de partijen samen moeten werken aan de realisatie 
van de volgende vier zaken:
1. Partijen sturen op het (laten) standaardiseren van informatiemodellen per domein.
2. Partijen maken gegevensbronnen via gestandaardiseerde services (API’s) beschikbaar.
3. Partijen zorgen samen voor:

a. één (1) gestandaardiseerd integratiemechanisme, primair in de vorm van een standaard 
uitwisseling en secundair in de vorm van een voorziening;
b. in handen van de overheid;
c. waarmee gemeenten en ketenpartijen veilig en vertrouwd gegevens kunnen delen en 
gebruiken.

4. Data blijven in de bron; de verzameling data in de bron is eigendom van de bronhouder.
De partijen spreken af:
1. Binnen de bestaande wettelijke kaders met elkaar samen te werken aan het realiseren van de 

basisgedachte en afspraken.
2. Nieuwe partijen met een aantoonbaar belang op hun verzoek onbeperkt te laten aansluiten bij 

het Groeipact.
3. Partijen dragen ieder de eigen personele kosten voor het deelnemen aan het Groeipact 

Common Ground.
4. Met elkaar strategische tafels te organiseren waar partijen overleggen over de onderwerpen 

die partijen van belang vinden voor het realiseren van de basisgedachte en afspraken. De 
partijen zullen onder andere over de volgende (niet-limitatieve) thema’s strategische tafels 
organiseren:
a. Eindplaat Common Ground.
b. Ontwikkelen roadmap
c. Transitiestrategie
d. Samenwerkingsvormen
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De marktpartijen spreken de intentie uit om:
1. De basisgedachte en afspraken toe te passen op de voor gemeenten en ketenpartners te 

ontwikkelen applicaties.
2. Bestaande applicaties op basis van de transitiestrategie en de afwegingen daarin aanpassen 

aan de basisgedachte en afspraken.

De gemeenten spreken de intentie uit om:
1. De basisgedachte en afspraken als verplichte eis te hanteren bij het inkopen of laten 

ontwikkelen van nieuwe applicaties.
2. Vanuit de gedachte een keer bedenken, 355 keer toepassen samen te werken met andere 

gemeenten bij het realiseren van de basisgedachte en afspraken.
3. Hun bestaande applicaties aan te laten passen aan de basisgedachte en afspraken. En 

daarvoor, binnen de bestaande wet- en regelgeving en de afspraken in lopende contracten, 
afspraken te maken met de marktpartijen.

De ketenpartners spreken de intentie uit om:
1. De basisgedachte en afspraken Common Ground toe te passen en te implementeren binnen 

de voorzieningen die zij beheren.
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