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Workshop gehouden door Bart Kempe van de vereniging Leefmilieu over het bouwen van het
webportal www.lokalelucht.nl
In het project ‘Toegang tot lokale luchtkwaliteit getoetst’ is onderzocht hoe de toegang tot
informatie over luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het onderzoek heeft zich
geconcentreerd op de rapportages die de meeste gemeenten in 2005 in het kader van het
besluit luchtkwaliteit voor burgers beschikbaar moeten stellen. Omdat deze rapportages
slecht toegankelijk bleken te zijn, is besloten een website te bouwen, www.lokalelucht.nl, om
te laten zien dat een betere toegang tot de informatie beslist mogelijk is.
Bart Kempe (Leefmilieu) was verantwoordelijk voor de realisatie van dit webportaal. Behalve
voor ICT was Bart Kempe ook belast met het onderzoeken en achterhalen van de content
van het webportaal: de luchtkwaliteitsrapporten. In de workshop heeft Bart Kempe de
achtergrond van het webportaal toegelicht en is hij ingegaan op zijn ervaringen met het
verzamelen van de rapporten.
Het opzetten van het webportaal hield in dat nagedacht moest worden over drie onderdelen:
de structuur van de site, de lay out en natuurlijk de inhoud. Het verzamelen van de inhoud,
de luchtkwaliteitsrapporten, bleek de meest taaie klus. Het begon al met de vraag welke
gemeenten precies verplicht waren om een rapportage te maken. Hiervan bleek geen
landelijk overzicht te zijn. Daarnaast zetten lang niet alle gemeenten die een rapport hadden
gemaakt, deze ook op hun internetsite. En tenslotte bleek dat niet alle gemeenten die
verplicht zijn om een rapport te maken, dit ook daadwerkelijk doen. Al snel werd duidelijk
dat het verzamelen van de rapporten van alle Nederlandse gemeenten te ambitieus was. De
focus werd vervolgens gelegd op één provincie, Gelderland. Het lukte om voor 2003 en 2004
de rapportages te verzamelen. Opvallend daarbij was dat veel gemeenten hun
rapportageplicht niet waren nagekomen: 36% in 2003 en 48% in 2004.
Inmiddels had Infomil voor het eerst, over het rapportagejaar 2005, een landelijk overzicht
gemaakt van de rapportageplichtige gemeenten. Omdat gemeenten rapporteren aan de
provincie, zijn vervolgens bij alle provincies de gemeenterapportages over 2005 opgevraagd.
Dit resultaat is uiteindelijk terug te vinden op de site www.lokalelucht.nl. Het resultaat is
echter nog steeds niet compleet: nog niet alle provincies hebben gereageerd op de
verzoeken om gegevens of hebben de gevraagde rapporten digitaal beschikbaar.
De aanbevelingen van de deelnemers aan de workshop:
1.
Wellicht had het ministerie van VROM kunnen helpen bij het overzicht en het
verzamelen van de gemeentelijke rapportages.
2.
Op de site is duidelijk welke gemeenten niet hebben gerapporteerd, ook wanneer zij
daartoe wel verplicht zijn. Maak een mogelijkheid waarmee de bezoeker van de site
kan doorklikken naar zijn eigen gemeente, om deze te verzoeken om aan haar
wettelijke taak te voldoen.
3.
Kijk naar de relevantie van de informatie (rapportages) die nu nog ontbreekt. Wellicht
maken gemeenten geen rapportage omdat luchtkwaliteit lokaal geen probleem is.
4.
Maak verwijzingen naar andere sites, waar de bezoeker terecht kan voor verdere
informatie, mogelijkheden tot vervolgacties, etcetera.
5.
Schrijf gemeenten aan en laat ze het resultaat zien van andere gemeenten. Door
benchmarking krijg je wellicht gemeenten eerder in beweging.
6.
Provincie en rijk moeten ervoor zorgen dat gemeenten hun wettelijk verplichte
rapportages ook daadwerkelijk maken.
7.
Het verzamelen van de informatie over lokale luchtkwaliteit zou eigenlijk een
overheidstaak moeten zijn. Het is vreemd dat de rijksoverheid dit nog niet heeft
opgepakt. Het voordeel is nu wel dat er meer mogelijkheden zijn om vervolgacties te
koppelen aan de gepresenteerde (en de ontbrekende) informatie.

