
Deelname aan verkiezingspilot ERTU spannende
gebeurtenis voor Enschede

Enschede, woensdag 7 maart klokslag 21.00 uur. Erheerst in het Stadskantoor op de afdeling van het Team Beheer complete
stilte. Devoorlopige uitslag van de Provinciale Staten Verkiezing komt binnen en dat is altijd een spannend moment. Dit

keer was het extra spannend. Enschede deed mee aan de verkiezingspilot ERTU, die is ontwikkeld in samenwerking met de
firma Nedap, de leverancier van het merendeel van de stemmachines in Nederland..

KLAAS GRUNDER,

VERKIEZINGSCOÖRDINATOR

GEMEENTE ENSCHEDE

De verkiezingscoördinator van

Enschede geeft de Italiaanse

delegatie tijdens hun 'giro'

langs een aantal stembureaus

uitleg over het gebruik van

het Register Ingetrokken

Stempassen.

Met ERTU, de Election ResuIts Transmitting Unit,
hoeven de uitslagen niet meer te worden door
gebeld, maar worden deze vanuit de 65 stemloka
len via GPRS automatisch doorgestuurd naar een
centrale ontvanger bij de gemeente Enschede . Het
grote voordeel van ERTU is dat er een snelle , zorg
vuldige en volledige voorlopige uitslag voorhan
den is en dat het een volledige stand alone unit is.
De uitslag wordt via een zogenaamde Virtual Pri 
vate Network verzonden en via deze weg wordt de
veiligheid van verzenden gewaarborgd.
De uitslagverwerking is niet alleen op 'lijstniveau',
maar ook per kandidaat onmiddellijk beschikbaar
op het gemeentehuis. Deze informatie is in het
bijzonder interessant bij de gemeenteraadsver
kiezingen. Alle uitslaggegevens kunnen direct na
ontvangst worden verwerkt in het Integraal Stem
Systeem van Nedap/Groenendaal.
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Systeem van Nedap/Groenendaal.

Het binnenkomen van de voorlopige uitslag via
ERTU was via internet te volgen en ging erg snel.
Bij 2 van de 65 stembureaus stagneerde de uit
slagverwerking: voordat het stemgeheugen uit de
stemmachine gehaald kan worden en in de ERTU
mag worden geplaatst,moet namelijk eerst de uit
slag via de printer worden vastgesteld. Die print is
overigens een essentieel onderdeel van het proces
verbaal N10-l Door problemen met het afhande
len van de printprocedure liepen we ongeveer 10
minuten snelheid mis . Maar ondanks deze kleine
vertraging was de uitslag om 21.20 uur bekend.
Daarmee behoorde Enschede weer tot één van de
100.000 + gemeenten die als één van de eersten
z:nat.~R.Jl."ol:1roU"eJ>itçJa.a.komt.Dat i!': een nresta
100.000 + gemeenten die als één van de eersten
met de voorlopige uitslag komt. Dat is een presta
tie waar we trots op zijn.

Ook in de toekomst willen we de uitslagen graag
zo snel mogelijk blijven melden. Dat was voor ons
één van de reden onze medewerking aan deze
pilot toe te zeggen . De andere reden is dat de ge
meente Enschede vooruitstrevend is binnen ont
wikkelingsgebieden aangaande 'Burgerzaken'.



Dat Enschede gevraagd is,heeft ook te maken
het spreidingsgebied van de stembureaus. Zo
een van de vragen in de pilot of ERTU wel ber
zou hebben in het buitengebied van Ensche
Ook ligt Enschede dichtbij de grens en dat
ook invloed hebben op werking van het GPRS-
werk. Deze problematiek is tijdens de pilot ond
vangen en we kunnen dan ook terug zien op
geslaagde pilot!

Wat deze verkiezingen voor Enschede extra bijz
der maakte,was de belangstelling vanuit Italië.
hen te laten kennismaken met de manier waar
wij de verkiezingen organiseren, hebben wij
onafhankelijke regiovertegenwoordigers, on
meer van de Kiesraden van de regio 's Venetie/
uli en Trento, ontvangen. Na een welkomstwo
in het Stadskantoor door onze directeur, hebb
we de gasten begeleid tijdens hun bezoek aan d
stembureaus.We hebben ter plekke toegelicht h
de stemprocedure verloopt en ook de werking v
de stemmachine met audio instructie voor visu
gehandicapten waarover Enschede beschikt, is
demonstreerd.

op de verldezingsavond van 7 maart jl, was de binnenkomst va

de uitslagen van de diverse stembureaus via het ERTU-experi

ment op de site van de gemeente live te volgen.

De binnenkomst van de uitslag werd 's avon
met veel interesse gevolgd. De Italianen war
verbaasd over hoe gemoedelijk de verkiezing
verlopen; geen politieagenten voor de deur v
het stemlokaal, stemmen bij volmacht (in Ita
uit den bozel), onder begeleiding stemmen zond
daarvoor schriftelijk een verzoek te hoeven ind
nen bij de gemeente, (nog) geen legitimatieplic
en natuurlijk de wijze waarop de stem wordt u
gebracht. Deze totale sfeer maakte volgens h
een groot verschil. (kg)
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