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Lokale politiek
heeft veel aan
het Internet

Veel te weinig nog zien gerneentebesturen en lokale politici
het belang van het Internet. Jeroen Broeders, lid van de PvdA-
afdeling Arnsterdam (e-mail-adre s: j.br oe ders@pv ilo.all breekt

een lans voor dit nieuwe telecommunicatie-medium.

door pROEN BROEDERS

Sinds ik in 1990 achter de informatie-
revolutie begon aan te huppelen, heb ik
het Internet van een moeilijk begaan-
baar zandpad zien veranderen in een
geasfalteerde vierbaansweg. En hoewel
de bewegwijzering nog veel te wensen
overlaat en de fileproblematiek de laat-
ste maanden toeneemt. is de metamor-
fose haast compleet. Vooral sinds 1994
is er heel wat veranderd. Door de ont-
wikkeling van het World Wide Web
kwam Internet eensklaps in het middel-
punt van de publieke belangstelling.
Het werd in twee jaar tijd een serieuze
informatiebron en een volwaardig com-
municatiemedium. Miljoenen pagina's
informatie zijn met een klik van de
muis op te roepen.

Steeds meer organisaties creêren er
een eigen plekje. Zij beseffen dat zij via
dit netwerk op eenvoudige en goedkope
wijze informatie kunnen verstrekken.
Bovendien kunnen belangstellenden
vervolgens gemakkelijk in contact ko-
men. Desondanks is een bepaalde groep
organisaties nog onvoldoende aanwe-
zig: gemeenten en stadsdelen.

Op het terrein van gemeentelijke in-
formatieverstrekking via Internet ver-
vult Amsterdam een voortrekkersrol.
Het Bestuurlijk Informatiesysteem Am-
sterdam (httpt/www.amsterdam.nl/bisa) is
een goed voorbeeld hoe het zou moeten:
hierin zdn allerlei verordeningen, ver-
slagen en raadsstukken in te zien. Maar
ook voor andere gemeenten heeft het
voordelen vergeleken met traditionele
middelen van informatieverschaffi ng.

Om te beginnen is het goedkoper:
geen druk- en portokosten. Zodra een
document eenmaal op het net staat,
maakt het niet meer uit of het tien of
duizend keer gelezen wordt: de kosten
blijven gelijk. Dat maakt het vooral ge-
schikt voor het openbaar maken van
verslagen en notulen.

Ten tweede: het is snel. Wanneer een
burger een nota wil inzien, kan hij die
binnen enkele seconden in bezit heb-
ben. Bovendien spaart dit het tijdroven-
de proces van kopiëren of drukken.

Derde voordeel: het is.specifiek. Ie.
mand die niet precies weet Welke infor-
matie hij wil, kan Zelf zo-qkgn-_En ten-
slotte is informatieverstrekking zo rela-
tief milieuvriendelijk: geen papier- en
inktgebruik.

Overigens moet niet de indruk ont-
staan dat informatieverschaffing via Ln-
ternet spotgoedkoop is: het openen van
een site, maar vooral het up-to-date
houden kost de nodige menskracht. En
dat moet goed gebeuren omdat de ge-
loofiraardigheid van een WWW-site
veel meer dan bij de traditionele media
aftrangt van de actualiteit van de gebo-
den informatie. In het begin zal het dan
ook duurder zijn, maar die kosten wor-
den op termijn terugverdiend.

Zoals gezegd groeit de hoeveelheid
informatie op het Internet snel. Dat be-
tekent dat het ook voor lokale politici
en ambtenaren aantrekkelijk kan zijn
eens over het net te 'surfen'. Bovendien
vormt e-mail een snelle en aantrekkelij-
ke manier om wereldwijd met experts
te communiceren over bepaalde onder-
werpen en commentaar te vragen op
voorstellen.

Maar er is meer mogelijk. In de lokale
-politiek moeten kleine groepen ambte-

naren en'polit ici kgnnis vergaren èn'
zich een mening vormen over een veel-
heid aan onderwerpen. Een consequen-
tie is dat men vaak, tegen wil en dank,
bezig is opnieuw het wiel uit te vinden:

. men weet niet hpe andere gemeenten
gelijksoortige problemen aanpakken.

In tal van dorpen en steden wordt
informatie verzameld en ervaring opge-
daan met onderwerpen als parkeerbe-
heer, kinderopvang en lokaal milieube-
leid. Maar deze kennis bliift meestal
hangen in een kleine kring: creatieve
oplossingen voor hedendaagse proble-
men blijven elders onbekend, erva-
ringskennis gaat snel verloren.

Wanneer dit soort informatie gemak-
kelijk verkrijgbaar zou zijn via Internet,
zou men in andere plaatsen efficiënter
en effectiever kunnen handelen, wat
het lokale bestuur en het politieke de-
bat ten goede zou komen.

Natudlijk wordt nu ook al informa-
tie uitgewisseld, bijvoorbeeld ín de
vorm van knipselkranten of computer-
netwerken. Het voordeel van Internet is
echter de toegankelijkheid en het brede
informatieaanbod: omdat selectie aan
de poort ontbreekt, worden ook kleine-l
re ideetjes en oplossingen openbaar.

Internet is ee-n nieuw massamedium
en daarvoor ontwikkelen zich gaande-
weg nieuwe communicatietechnieken.
Zoals de w in de jaren vijftig niet meer
was dan radio met plaa$es, zo is Inter-
net op dit moment slechts een digitale
variant van briefen drukwerk. Daarom
moet in de lokale politiek de eerste ja-'
ren niet geëxperimenteerd worden met
zaken als elektronische referenda, digi-'
tale conferenties en dergelijke. Ondui-
delijk is namelijk nog ofde dan gewekte
verwachtingen feitelijk waargemaakt
kunnen worden.

Voorlopig geldt voor het gebruik van
Internet in de lokale politiek het adagi-
um: hou het eenvoudig. Zolang men
zich daaraan houdt zijn de gevaren mi
nimaal, de kosten relatief klein en de
potentiële opbrengsten groot.

Maar als dit zo is, waarom maken
Semeenten en stadsdelen dan nog maar
zo weinig gebruik van het net? Wan-

. neer je het positief bekijkt, zou je kun-
_nen zeggen dat het voortkomt uit een
gezond wantrouwen. Maar het hwerise- íi ei inmiciaels vanaf: Internet is h'éreïo
stay. En het wordt daarom tijd dat de
Nederlandse gemeenten en stadsdelen
zich eens op dit fenomeen gaan instel-
len en gebruik gaan maken van de mo-
gelijkheden die lrtemet biedt.

De verwachtingen moeten echter ook
weer niet te hoog gespannen zijn. Zo is
lnternet geen panacee voor.het pro-
bleem van de kloof tussen burger en
politiek. Natuurlijk kunnen burgers
dan met één druk op de knop een brief
naar een raadslid ofwethouder verstu-
ren, natuurlijk kan het een gezicht ge-
ven aan de vaak zo anonieme lokale
politici, maar de kloof is waarschijnlijk
structureler van aard.

Verder bereikt dit elektronisch com-
municatiemiddel slechts een beperkt
aantal burgers. Maar de burgers die via
Internet met lokale politici in contact
treden, zijn waarschijnlijk weer andere
dan de mondige ingezetenen die men
op een gemiddelde inspraakavond te-l
gen het lijfloopt. En vanuit het perspec-
tiefvan de bevordering van participatie
is dat Dure winst.


