
Welkom bij de tweede Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief vertellen we u kort wat we hebben gedaan, we blikken 
terug op activiteiten en kijken vooruit naar bijeenkomsten die van belang zijn. 
Op het einde staan links naar burgerberaden die in andere gemeentes reeds 
zijn gestart.

Wij hebben als Initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat Deventer in de 
afgelopen maand veel kunnen doen. Na de grote bijeenkomst van 22 novem-
ber zijn wij tweemaal zo groot geworden: de Initiatiefgroep telt nu 28 actieve 
leden, verdeeld over vijf werkgroepen. De werkgroep strategie inventariseert 
wat de verkiezingsprogramma’s vertellen over democratische vernieuwing 
(waaronder burgerberaad) en het klimaatbeleid. De werkgroep bewoners 
houdt een bel- en mailronde met diverse maatschappelijke organisaties in 
Deventer. De werkgroep gemeente benadert alle politieke partijen in Deven-
ter. De werkgroep communicatie zorgt voor folders, website en artikelen. En 
uiteraard houdt de Initiatiefgroep ogen en oren open: we zien dat een burger-
beraad of burgerforum in steeds meer gemeenten wordt ingevoerd. Wanneer 
zal Deventer die stap zetten? We hopen en verwachten dat dat nog dit kalen-
derjaar zal gebeuren!
 

Verkiezingsdebatten en –markten

Op 14, 15 en 16 maart 2022 kunnen we als burgers van Deventer weer stem-
men voor een nieuwe gemeenteraad. Eind januari verwachten we de verkie-
zingsprogramma’s en kieslijsten. De Initiatiefgroep Burgerberaad voor het Kli-
maat volgt uiteraard met grote interesse wat de standpunten van de partijen 
zijn over nieuwe vormen van burgerparticipatie (waaronder het burgerberaad) 
en klimaatmaatregelen (inclusief de energietransitie). Waar mogelijk gaan we 
in gesprek met de politieke partijen.

Eerst is er nog op zaterdagmiddag 26 februari een verkiezingsmarkt in de cen-
trale bibliotheek. De Initiatiefgroep Burgerberaad zal daar met een kraampje 
aanwezig zijn.

Op donderdagavond 3 maart en donderdagavond 10 maart organiseert het 
Duurzaamheidscentrum, samen met andere partijen, twee klimaatdebatten 
voor kandidaat-gemeenteraadsleden. Leden van de Initiatiefgroep Burgerbe-
raad zullen ook daar aanwezig zijn.

De twee zaterdagen voorafgaand aan de verkiezingen staan alle 13 politie-
ke partijen met een kraampje op de hoek Keizerstraat / Brink. We nodigen 
iedereen uit om de politiek daar te bevragen op hun standpunten over kli-
maatbeleid en burgerparticipatie. Helaas is het aan het burgerberaad niet 
toegestaan hier ook met een kraampje aanwezig te zijn.

Terugblik: Raadstafels Deventer over participatie en inspraak 
bij de energietransitie

In december heeft de gemeenteraad twee online bijeenkomsten belegd over 
onderwerpen, die de bijzondere belangstelling hebben van de Initiatiefgroep 
Burgerberaad voor het Klimaat.
Op 8 december kregen de raadsleden een introductie van Studio Vers Be-
stuur (een adviesgroep voor democratische vernieuwing van de provincie 
Overijssel) over de veranderende maatschappij en wat dat betekent voor de 
rol van volksvertegenwoordigers. De veranderende maatschappij vraagt ook 
om een andere, open manier van in gesprek gaan met inwoners over ingewik-
kelde vraagstukken. Het advies aan de gemeenteraad was: ga oefenen met 
nieuwe vormen van burgerinspraak en leer er al doende van. Terugkijken? Zie 
de volgende link: https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/923809/
ALGEMEEN-RUIMTE 

Op 15 december gaf bureau Buhrs (een adviesbureau gespecialiseerd in 
participatieprocessen) een terugblik op de inspraak over windenergie: hun 
conclusie, dat die inspraak in de toekomst anders en beter moet, werd breed 
gedeeld. Aan de hand van stellingen was er een eerste peiling over burgerin-
spraak, burgerforum of burgerberaad. Veel raadsleden zijn zich bewust van 
het verlies aan vertrouwen van burgers in de (gemeente)politiek. De gemeen-
te is daarom op zoek naar mogelijkheden om dat vertrouwen te herstellen. 
Dialoog/gesprekken worden gezien als mogelijkheid om begrip en vertrou-
wen terug te winnen. De Initiatiefgroep is er van overtuigd dat een burgerbe-
raad een methode is die juist nu kan bijdragen aan de dialoog en het herstel 
van vertrouwen. Terugkijken? Zie de volgende link: https://deventer.raadsin-
formatie.nl/vergadering/820183/RUIMTE-BESTUUR 

Concluderend hebben wij de indruk dat de raadsleden en politieke partijen 
voorzichtig positief zijn over nieuwe vormen van burgerparticipatie. Daarbij 
hebben zij ook het burgerberaad een aantal malen genoemd. We staan te 
popelen om dit in 2022 samen met de raad uit te werken en uit te voeren! Ons 
adagium is overigens: niet KLEIN maar GOED beginnen  Dat wil zeggen: niet 
kleinschalig in één wijk beginnen, maar voor de gehele gemeente Deventer en 
goed gefaciliteerd. 

Klimaatneutraal in 2030

Op de website van de gemeente Deventer staat: ‘De gemeente streeft ernaar 
om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Minder energie gebruiken en duur-
zame energie opwekken zijn belangrijke manieren om Deventer duurzamer te 
maken.’ 

De Initiatiefgroep Burgerberaad vult de doelstelling van de gemeente als 
volgt aan: ‘Hoe kan Deventer in 2030 klimaatneutraal worden? Welke eerlijke 
en rechtvaardige maatregelen moeten we daarvoor nemen? Hoe kunnen we 
versnelling aanbrengen?’

We zijn van mening dat met een burgerberaad het woord ‘klimaatneutraal’ 
verder concreet ingevuld kan worden. Bijgaande tekening laat zien dat re-
ductie van CO2-uitstoot belangrijk is, maar ook een beperkte blik kan geven. 
Het gaat om meerdere deelgebieden die met elkaar samenhangen en een rol 
spelen, wil je klimaatneutraal worden, zoals water, biodiversiteit, vervuiling, 
gezondheid, transport, bouw en infra, voedselketen, armoede en afval. Moge-
lijk kunnen we ook de link met een ‘circulaire economie’ leggen. Een burger-
beraad kan er bovendien voor zorgen dat thema’s integraal worden afgewo-
gen, zoals in het plaatje staan afgebeeld. Onze inzet is dat Deventer keuzes 
maakt die omvattender zijn dan alleen energie en op meerdere thema’s een 
betere duurzame leefwereld opleveren.

Het burgerberaad in andere gemeenten 

Wie de nieuwsberichten volgt, ziet dat steeds meer gemeenten in Nederland 
ertoe overgaan om een burgerberaad in te stellen voor complexe vraagstuk-
ken. We zien dat gemeenten maatwerk-vormen kiezen, zodat het burgerbe-
raad echt goed past. Een kleine greep uit de voorraad:

Een interessant artikel uit de Correspondent over het burgerberaad klimaat 
in Amsterdam: https://decorrespondent.nl/12749/honderd-amsterdam-
mers-mogen-samen-klimaatbeleid-ontwerpen-hoe-werkt-zon-burgerbe-
raad-en-is-het-kansrijk/19068844743773-7bf02e0d

Tilburg heeft een eigen vorm van burgerberaad klimaat ontwikkeld en uit-
gevoerd: de Tilburger tafel. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=SAz-
pJ0P_2dg. 

In Zwolle hebben D66 en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend om 
begin 2022 te oefenen met een burgerberaad, gecombineerd met digitale 
democratie:  https://www.deswollenaer.nl/nieuws/algemeen/249566/d66-
en-groenlinks-willen-meer-invloed-van-zwolse-inwoners-op-de  

De gemeente Rheden heeft besloten om begin 2022 een burgerberaad te hou-
den over de energietransitie. Zie: https://www.gelderlander.nl/rheden/rhe-
den-zoekt-door-loting-burgers-die-mee-willen-praten-over-windmolens-en-zon-
neparken~abcca597/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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