Welkom bij de eerste nieuwsbrief
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de initiatiefgroep burgerberaad voor het
klimaat Deventer. We zijn van plan om eens per maand of per twee maanden
een nieuwsbrief te versturen, met nieuws rond het fenomeen Burgerberaad in
het algemeen en de ontwikkelingen in Deventer in het bijzonder.
De initiatiefgroep bestaat nu ongeveer een half jaar. Het heeft zijn oorsprong
in het Studium Generale van Saxion over het fenomeen burgerberaad, gehouden in april 2021. Aan het einde werd het plan geopperd om te proberen zo’n
burgerberaad in Deventer van de grond te krijgen, met het klimaat als meest
urgente vraagstuk. (een burgerberaad kan ook over andere vraagstukken
gaan). Een burgerberaad is in principe een neutraal en waardenvrij instrument voor de gemeente Deventer om met haar bewoners in dialoog te gaan.
We denken dat het burgerberaad een goede toevoeging, zelfs een kadootje
is voor de Deventer politiek. Er is nu nog géén burgerberaad in Deventer, de
initiatiefgroep streeft ernaar dat die gaat komen. Wilt u daaraan meewerken?
Zie onze website www.burgerberaaddeventer.nl.

Informatieavond burgerberaad in Deventer op 22 november 2021
Op 22 november heeft de initiatiefgroep een online informatieavond gehouden voor geïnteresseerden in Deventer. Helaas kon de bijeenkomst in de
bibliotheek niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, vandaar dat het
programma werd aangepast naar een online informatieavond. Zo’n 100 deelnemers volgden de presentatie van Mirjam de Pagter van stichting G1000
(www.g1000.nu ) wat een burgerberaad is, hoe G1000 die meestal uitvoert en
welke ervaringen zij heeft in andere steden. Daarna volgden vele vragen over
het proces en een levendige discussie. Er was groot enthousiasme over het
‘instrument’ burgerberaad, als manier van burgerinspraak en burgerzeggenschap. Er werden wel kritische opmerkingen gemaakt over de samenstelling
van een burgerberaad, zoals G1000 dat meestal doet. (65,5 % gelote inwoners, 12,5 % werkgevers, 12,5 % vertegenwoordigers gemeente (ambtenaren
en politici) en 12,5 % ‘vrijdenkers’). Dit is voor Deventer nog wel een punt van
discussie. Een ander punt was de formulering van de vraagstelling. Is ‘Deventer klimaatneutraal in 2020’ te groot en te algemeen, of is het juist een voordeel om het vraagstuk breed te formuleren? G 1000 heeft goede ervaring met
brede vraagstellingen (klimaatneutraal, energieneutraal, CO2-neutraal), mits
het gaat over de leefwereld van burgers. Tijdens het burgerberaad kiezen
de deelnemers zelf welke deelonderwerpen worden opgepakt. Zie ook:
www.burgerberaaddeventer.nl/wat-vindt-deventer
Hoe nu verder?
Een opbrengst van de informatiebijeenkomst is dat zich 14 personen hebben
aangemeld, die op de een of andere manier willen bijdragen om het initiatief
in Deventer verder te brengen. De initiatiefgroep gaat met al deze mensen in
gesprek om wederzijdse verwachtingen af te stemmen en concrete afspraken te maken.
De initiatiefgroep was al een tijdje in gesprek met de gemeente Deventer,
diverse raadsleden, enkele ambtenaren en wethouders. Deze contacten en
gesprekken gaan door, maar nu ook verrijkt door de ruggensteun en kritische
opmerkingen uit de bijeenkomst van 22 november. Begin december zal de
gemeenteraad vaststellen hoe de ‘maatschappelijke dialoog’ over de energieopgave voor 2030 er precies uit gaat zien. De initiatiefgroep bepleit uiteraard
een burgerberaad met een brede vraagstelling en hoge kwaliteit. Geen snel
en beperkt mini-burgerberaad zoals in Amsterdam.
Tenslotte blijft de initiatiefgroep haar best doen om het idee van een burgerberaad breed te verspreiden onder de Deventer bevolking. Er wordt samenwerking gezocht met wijkinitiatieven, en er zijn ideeën om jongeren te betrekken.

Mini-burgerberaad
in Amsterdam

De nieuwe Duitse regering gaat
Burgerberaden invoeren

Het College van B&W van Amsterdam heeft begin november 2021
een mini-burgerberaad gehouden.
Amsterdam dreigt de klimaatdoelen
niet te halen (reductie van 55 % CO2
in 2030 ten opzichte van 1990) en
heeft daarom een groep van 100
ingelote burgers te hulp gevraagd
met deze vraagstelling. B&W wilde
dit traject persé voor de verkiezingen
hebben afgerond, vandaar de grote
snelheid.

De Duitse regering schrijft het volgende in haar regeerakkoord:
“Wij willen de besluitvorming verbeteren door nieuwe vormen van
burgerdialoog zoals burgerraden te
gebruiken, zonder daarbij het principe van representatie op te geven. Wij
zullen via de Bundestag burgerraden
inzetten en organiseren voor concrete vraagstukken. Daarbij zullen we
aandacht besteden aan de gelijkheid van kansen qua deelname. Een
opvolging van de resultaten door
de Bundestag wordt gegarandeerd.”
(onze snelle vertaling)

Zie voor alle informatie, inclusief de
infographic en eindverslag.
Zie bijgaand krantenartikel uit de
Volkskrant van 16 november 2021.
Zie voor een kleine reportage over
het mini-burgerberaad

In het Duits klinkt het nog beter:
“Wir wollen die Entscheidungsfindung verbessern, indem wir neue
Formen des Bürgerdialogs wie etwa
Bürgerräte nutzen, ohne das Prinzip
der Repräsentation aufzugeben. Wir
werden Bürgerräte zu konkreten Fragestellungen durch den Bundestag
einsetzen und organisieren. Dabei
werden wir auf gleichberechtigte
Teilhabe achten. Eine Befassung des
Bundestages mit den Ergebnissen
wird sichergestellt.”
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