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Vroeger wist de overheid wat goed voor ons was,
vertaalde dat naar beleid en deelde dat mede in nieuwe
wetten en regels. Burgers konden hun mening uiten via
protesten en tijdens de verkiezingen.

Technologische ontwikkelingen als de krant, radio,
televisie maakten het voor de burger makkelijker te
achterhalen wat die overheid nu uitvoerde en waarop zij
hun beleid baseerden.

In 1990 is door bewoners geprotesteerd tegen de
plannen van de gemeente Rotterdam om de wijk
Heijplaat te slopen ten faveure van de havenuitbreiding
in de Waal- en Eemhaven.

In 2013 is door bewoners geprotesteerd tegen de
plannen van de gemeente Moerdijk voor de uitbreiding
van de haven ten koste van de leefbaarheid in het dorp
Moerdijk.

Steeds vaker wordt de overheid dan ook ter
verantwoording geroepen en gedwongen openheid van
zaken te geven. Er is een roep om transparantie en een
actieve rol in de besluitvorming.

Door de opkomst van internet, social media en
technologische ontwikkelingen is de datastroom
gegroeid, de rekenkracht van computers toegenomen en
de opslagcapaciteit enorm vergroot.
Deze ontwikkeling wordt Big Data genoemd.

Ondanks het protest kregen de bewoners in
Heijplaat geen informatie of een actieve rol in het
besluitvormingsproces. Het voortbestaan van Heijplaat
is uiteindelijk zeker gesteld met een ontheffing op de
geluidsbelasting..

De bewoners in Moerdijk zijn uitdrukkelijk uitgenodigd
zich uit te spreken over hun wensen en verlangens.
Het voortbestaan van Moerdijk is zeker gesteld in de
gezamenlijk opgestelde garantieregeling en havenvisie.

Zowel overheid als burger genereren en publiceren niet
alleen steeds meer data, ze worden ook steeds slimmer
en handiger in het vergaren en verwerken van data tot
informatie.

De overheid heeft niet langer het monopolie op
informatie en kennis en verandert de wijze waarop
burgers en overheid interacteren. Verondersteld wordt
dat Big Data kan bijdragen aan deze interactie, ofwel
burgerparticipatie.

Het is niet Big Data dat bijdraagt aan burgerparticipatie.
Burgerparticipatie blijkt een kwestie van het wederzijds
benoemen van emoties en het besef dat oplossingen
geld kosten. De beschikbaarheid van de informatie is de
crux.

Dat is waarin Big Data kan bijdragen: het helpt in het
toegankelijkheid maken van informatie. Tezamen met de
beschikbaarheid van overheidsdata en -informatie kan
dit zelfs bijdragen aan het vertrouwen van de burger in
de overheid.

datamakendestad@gmail.com

©2015 Steenkamer Design

