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Gemeente Enschede

Dienstverlening voor Publiek en Gemeentelijke Organisatie

Publieksdienstverlening Beheer & Ontwikkeling

t.a.v. De heer H. Balke

Postbus 20

7500 AA ENSCHEDE

Groenlo, 03 november 2006.

Betreft: Pilot draadloos versturen stembureau uitslagen.

Geachte heer Balke,

In de afgelopen weken heb ik met u en uw team gesprekken mogen voeren die tot het uitvoeren van een

pilot voor het draadloos versturen van stembureau uitslagen op 22 november a.s. zou leiden.

De pilot zou de technische en organisatorische haalbaarheid moeten toetsen van een nieuwe oplossing die

Nedap heeft ontwikkeld om op een veilige en effectieve manier de individuele stembureau uitslagen via een

uniek daartoe ontwikkelde GPRS verzendeenheid via een beveiligde netwerk aan het ISS werkstation in het

gemeentehuis aan te bieden. Met dit systeem zou op een veilige, foutvrije en snelle wijze de voorlopige

uitslag op gemeenteniveau kunnen worden vastgesteld.

In Enschede zou dit de huidige werkwijze van het via het GSM doorbellen van de stembureau uitslagen door

de stembureauvoorzitter aan het telefoonteam op het gemeentehuis, om op deze wijze snel de zogenaamde

ANP uitslagen vast te kunnen stellen, kunnen vervangen.

Door het ondersteunen van de pilot zou de Gemeente Enschede haar naam als innovatieve gemeente

kunnen onderstrepen. Daarnaast zou op deze wijze de gemeente haar traditie van de eerste grote

gemeente die de uitslag presenteert kunnen veiligstellen.

In de afgelopen periode is het elektronisch stemmen in Nederland op nationaal niveau erg nadrukkelijk in

het nieuws gekomen. Er zijn zelfs kamer vragen gesteld en de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en

Koninkrijksrelaties heeft verschillende keren met de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over

het onderwerp gesproken. Over het aspect veiligheid hecht de overheid bijzonder veel waarde aan het feit

dat de systemen een "stand alone" karakter hebben en behouden.

Ondanks dat het door Nedap gekozen concept voor draadloos versturen dit karakter nog steeds in tact laat,

lijkt het klimaat om de pilot te houden niet erg geschikt. Wij hebben hierover op woensdag 1 november

telefonisch gesproken. Wij zijn toen beiden tot de conclusie gekomen dat het voor alle betrokkenen beter is

de pilot uit te stellen tot bijvoorbeeld de Provinciale Staten verkiezingen van 7 maart 2007.
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Indien dit voornemen doorgang zal hebben, zullen wij u hiervoor op tijd benaderen om verdere afspraken te

maken.

Tot die tijd wil ik u bedanken voor de constructieve samenwerking, en wens ik u en uw team veel succes

met de voorbereidingen naar de komende Tweede Kamer verkiezingen op 22 november a.s..

Hooqachterid,
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~arktgroepleider Nedap Election Systems

NV Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap'

Kopie:

de heer K. Grunder (Gemeente Enschede)

mevrouw J.G. Schipper-Spanninga (Kiesraad)

de heer R.G. Mazel (ministerie BZK)




