
Welkom bij onze zesde Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief kan nog niet de vlag uit voor een burgerberaad over het 
klimaat in Deventer. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen spraken veel 
partijen zich uit vóór zo’n burgerberaad. Maar de praktijk blijkt toch weerbar-
stiger. Hieronder leest u een verslag van de laatste stand van zaken. Verder 
praten we u bij over allerlei nieuwtjes.

De nieuwe coalitie en bewonersparticipatie: nog weinig ambitieus

Begin april presenteerde de informateur voor het nieuwe College van B&W 
haar bevindingen aan de gemeenteraad. Ze gaf drie onderwerpen mee aan 
de nieuwe raad die “diepgaand moeten worden besproken”. Dat zijn: wo-
ningbouw, klimaat en burgerparticipatie. Op dat moment dachten wij dat het 
wel héél raar moest lopen als er niet binnenkort een burgerberaad voor het 
klimaat in Deventer zou worden ingesteld. We waren dan ook teleurgesteld 
toen eind mei de paragraaf ‘bestuursstijl en bewonersparticipatie’ uit het con-
cept-coalitieakkoord aan de raad werd gepresenteerd. We lezen (nog) weinig 
ambitie om het groeiende gat tussen burgers en bestuur te verkleinen.

In het eerste raadsjaar wil het nieuwe college een participatieverordening en 
-beleid laten vaststellen. Ze wil bestaande participatievormen  en -instrumen-
ten actiever gaan benutten. Over het burgerberaad wordt alleen gezegd dat 
ze dit instrument in de komende raadsperiode (dus tot 2026) serieus gaan 
onderzoeken en in kleine stapjes ervaring ermee opdoen. Helaas is er geen 
deadline genoemd of en wanneer die ingevoerd zal worden. En er wordt niets 
gezegd over de inhoud, of dit over het klimaatvraagstuk zal gaan. Gelukkig 
hadden veel andere raadsfracties daar commentaar op, ze drongen erop aan 
om hier toch echt snel mee te beginnen.

Op dit moment hebben wij nog niet de tekst van de definitieve paragraaf, ook 
kennen we niet de tekst van de paragraaf klimaat en energie. Voor de initi-
atiefgroep hangen deze twee onderwerpen nauw samen vanwege de grote ur-
gentie van het klimaatvraagstuk (inclusief CO2 reductie en energietransitie). 
De tijd dringt, dit complexe vraagstuk kan niet uitgesteld worden.
 
We zien uit naar een snelle kennismaking met de nieuwe wethouders voor 
klimaat / energie en bewonersparticipatie. De verwachting is dat zij eind 
juni gepresenteerd zullen worden. De initiatiefgroep wil dan, samen met de 
gemeenteraad, in september een werksessie organiseren over het burger-
beraad. Wij hopen dan vragen en twijfels weg te kunnen nemen, opdat de 
gemeenteraad snel daarna een besluit kan nemen.

Een misverstand over de initiatiefgroep?

We merken dat er bij sommige raadsfracties het idee leeft dat de initiatief-
groep Burgerberaad voor het Klimaat wil voorschrijven wat Deventer moet 
doen en laten ter verbetering van het klimaat. Dit berust echt op een mis-
verstand. De initiatiefgroep BBK wil niet voorschrijven hoe Deventer het 
klimaatvraagstuk (energievraagstuk) aan moet pakken, wel dat de gemeente 
het thema klimaat snel en voortvarend oppakt, in dialoog met haar inwoners. 
Het burgerberaad is naar ons idee daar een zeer geschikt instrument voor. In 
dit Burgerberaad loop je samen door dit vraagstuk en maak je – samen en 
integraal afgewogen – keuzes.
We zijn uiteraard bereid om mee te denken met de gemeente, om te bespre-
ken waar de twijfel en het voorbehoud zit, en hoe dit weg te nemen. We den-
ken dat we veel vragen kunnen verduidelijken over wat een burgerberaad nu 
precies is en wat de basisregels van een burgerberaad zijn. Onze oproep aan 
de raadsleden: Ga met ons in gesprek, we willen behulpzaam zijn om stappen 
vooruit te zetten en samen met jullie concreter te worden.

Initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat Deventer trekt erop uit

• • Op zondagmiddag 22 mei kwam de initiatiefgroep Burgerberaad voor het 
Klimaat Deventer bij elkaar op Landgoed Nieuw Rande. Het was gezellig, de 
appelsap uit eigen tuin was lekker en de wandeling mooi. Maar vooral heb-
ben de leden foto’s en filmpjes gemaakt, die binnenkort aan de gemeenteraad 
worden gepresenteerd en op de website te zien zullen zijn.

     
• • Leden van de initiatiefgroep hebben een eerste gesprek gehad met leden 
van Dev&ter Jong. Wat hebben we aan elkaar en hoe kunnen we elkaar ver-
sterken? Binnenkort gaat de initiatiefgroep zich presenteren op de activitei-
tenmarkt van Dev&ter Jong.
     
• • De initiatiefgroep Burgerberaad gaat in gesprek met Deventer ondernemers 
over hun plannen en ervaringen met verduurzaming van hun bedrijf in Deven-
ter, hoe zij weer een inspiratiebron voor anderen kunnen zijn.
     
• • De komende maanden zal de initiatiefgroep zich met folders en posters ook 
weer presenteren op wijkbijeenkomsten, dorpspleinen en markten, waar we 
het goede gesprek aangaan met de bewoners van Deventer. We vragen hen 
om het idee van het burgerberaad uit te dragen via sociale media en via het 
ondertekenen van de steunbetuiging op onze website www.burgerberaadde-
venter.nl.
     
• • Eind juni gaat in de gemeente Rheden een Burgerberaad van start met de 
centrale vraag: “Hoe wordt Rheden CO2-neutraal in 2040?” Zie ook: https://
rheden.nieuws.nl/nieuws/176217/campagne-gemeente-rheden-burgerbe-
raad-is-ook-voor-jou/

• • Een aantal mensen van de initiatiefgroep zal in de rol van waarnemer aan-
wezig zijn bij de eerste bijeenkomst van het burgerberaad in Rheden. Uiter-
aard zullen we in de volgende nieuwsbrief u op de hoogte brengen van de 
ervaringen opgedaan in Rheden.
     
• •  Natuurlijk blijft de initiatiefgroep voortdurend in gesprek met de gemeente, 
met raadsleden, ambtenaren en (hopelijk zeer binnenkort) met de nieuwe 
wethouders.

Burgerberaad voor het klimaat ook in Gelderland

Het CDA Gelderland is er trots op dat hun motie voor een burgerberaad voor 
het klimaat in Gelderland is aangenomen, want: “Een klimaatplan maak je 
samen. We willen inwoners meenemen, betrekken, activeren, hun mening 
vragen. Niet over inwoners praten, maar mét.”
https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/gelders-burgerberaad-klimaatplan/
 

Duurzaamheidscentrum Deventer stelt zich voor

Bent u bekend met het Duurzaamheidscentrum Deventer? U kunt hen vinden 
bij de ingang links van het stadhuis, aan het Grote Kerkhof. Het Duurzaam-
heidscentrum verzamelt allerhande praktische initiatieven voor Deventer 
inwoners op het gebied van duurzaamheid, natuur en energiebesparing. Ze 
geeft ook adviezen en helpt u verder in hun ‘winkel’ als u vragen heeft. Iedere 
week verschijnt een zeer informatieve nieuwsbrief waar u zich gratis op kunt 
abonneren. Zie: https://www.dcdeventer.nl/nieuwsbrief/

Zo lezen we in de nieuwsbrief over een bijeenkomst ‘De boer als energiele-
verancier’ op 8 juni. Zie: Boer, ben jij de energieleverancier van de toekomst | 
Duurzaamheidscentrum Deventer (dcdeventer.nl)

Op vrijdagmorgen 10 juni organiseert Hogeschool Saxion een symposium 
over circulaire innovaties voor bedrijven, studenten en onderzoekers. Zie:
Circulaire Innovaties in Uitvoering | Duurzaamheidscentrum Deventer (dcde-
venter.nl).

Het moge duidelijk zijn: als u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief bent u 
wekelijks op de hoogte van bijna alle berichten over duurzame initiatieven in 
Deventer.
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