
Welkom bij onze zevende Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief vind je twee verslagen van bijeenkomsten en twee uit-
nodigingen: Op 27 september ’s avonds is er een bijeenkomst van stichting 
Natuur & milieu Overijssel om met elkaar in gesprek te gaan over “Waar onze 
kracht ligt als natuur- en klimaatbeweging”. 
En je kunt tijdens een markt in gesprek gaan met bewoners.

Het college bereidt een burgerberaad voor!

De afgelopen weken is er veel gebeurd. Eerst was het afwachten hoe – na 
de gemeenteraadsverkiezingen – het nieuwe college ons voorstel van een 
burgerberaad zou oppakken. Al snel bleek dat het college er positief tegen-
over staat. Op 6 september organiseerde de wethouder voor duurzaamheid 
Thomas Walder een bijeenkomst met een ‘klankbordgroep’ van elf organisa-
ties in Deventer, waaronder de initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat 
Deventer. De wethouder vroeg ons hoe we in Deventer het participatietraject 
over de energietransitie gaan doen. Is het burgerberaad, de meest vergaande 
vorm van inspraak en (mede-) zeggenschap, nu de beste vorm?” 
Ieder was positief over de intentie van de gemeente om bewoners echt goed 
mee te laten praten en beslissen over dit ingewikkelde vraagstuk. Natuurlijk 
waren er ook vragen en opmerkingen: 

• De vraag waarmee het Burgerberaad aan de slag gaat moet groot ge-
noeg zijn maar tegelijk goed ingekaderd zijn. 

• Het is een hele klus om een goede doorsnede van de Deventer bevol-
king erbij te betrekken. 

• Verder mag het niet zo zijn dat klimaat- of energieprojecten die al in de 
steigers staan moeten wachten op de uitkomsten van het burgerbe-
raad. 

• Ook kan het niet zo zijn dat er in de groep burgerberaad maatregelen 
worden voorgesteld die bijvoorbeeld een bepaalde wijk of dorp betref-
fen, zonder die omwonenden erbij te betrekken. 

• Tenslotte heeft de groep stil gestaan bij het commitment dat de politiek 
moet uitspreken naar de inwoners van Deventer, in dit geval verenigd in 
een burgerberaad. De raad zou van tevoren moeten uitspreken dat ze 
de aanbevelingen en voorgestelde klimaat- en/of energiemaatregelen 
overneemt, tenzij het voorstel schuurt met de wet- en regelgeving. 

De wethouder zal de raad vragen om de officiële opdrachtgever te zijn voor 
dit burgerberaad, bijgestaan door een regiegroep of klankbordgroep van be-
trokken organisaties in stad en ommelanden.

Hoe nu verder?
De wethouder heeft de stichting G1000 (www.g1000.nu) gevraagd om het 
proces van het burgerberaad te begeleiden. De wethouder maakt nu een 
voorstel, dat binnen vier weken besproken wordt in een bijeenkomst van deze 
klankbordgroep met stichting G1000 en enkele raadsleden. De wethouder zal 
het voorstel nog bijstellen naar aanleiding van de reacties.. Daarna zal het 
college van B&W het plan voor een burgerberaad klimaat / energietransitie 
voorleggen aan de gemeenteraad, die er hopelijk eind november of begin 
december 2022 een unaniem en positief besluit over neemt. En dan… kan 
het burgerberaad in januari 2023 echt van start in Deventer, als eerste grote 
gemeente in Nederland! 

Inspirerende bijeenkomst over burgerberaden

Op 1 september organiseerde G1000 een landelijke bijeenkomst (ruim 100 
deelnemers) over burgerberaden met veel inspiratie, informatie en ’s middags 
uitwisseling hoe het in andere gemeenten en provincies gaat. ’s Morgens was 
er een presentatie van Eva Rovers, je kunt haar de oermoeder van het burger-
beraad noemen. Ze noemde nog eens de vier cruciale punten voor een suc-
cesvol traject: een juiste vraagstelling, voldoende faciliteiten, uitmuntende 
communicatie en een helder mandaat.

Om elkaar de versterken en kennis te doen is op deze dag het Netwerk Bur-
gerberaad (www.burgerberaad.nu) gelanceerd, met als partners G1000; Bur-
gers meer Zeggenschap/Nieuwe Democratie; De Transitiemotor, Nederlands 
Platform Burgerberaad en Bureau Burgerberaad. Het doel van het netwerk is 
om kennis en ervaringen te delen en op zoveel mogelijk plekken in Nederland 
nieuwe vormen van democratie introduceren. Het doel van het Burgerberaad 
is immers vooral: Hoe kunnen gewone mensen zoals jij en ik meer zeggen-
schap verkrijgen omtrent complexe vraagstukken met betrekking tot energie, 
zorg/gezondheid, wonen, migratie etc. 

Ook Deventer verzorgde drie maal een sessie met de startvraag: hoe werkt 
het als inwoners in hun stad een burgerberaad van de grond willen krijgen? 
We hoorden dat anderen geïnspireerd waren door onze bevlogenheid, plan-
matigheid en vasthoudendheid. We herkenden ons in de voortrekkers in 
gemeente Utrecht en hebben afgesproken om contact te houden.
Het was een volle en zeer inspirerende dag.

Bijeenkomst op 27 september: Tijd voor actie?

Onder deze titel organiseert stichting Natuur & milieu Overijssel een bijeen-
komst in het Burgerweeshuis op dinsdagavond 27 september van 19.30 – 
22.00 uur. Toegang: € 10,-.
In bijgaande flyer lezen we: “Het zijn onrustige onzekere tijden. De problemen 
stapelen zich op. We zitten met de klimaatverandering, stikstofproblemen, 
woningcrisis, aardgascrisis, landbouwcrisis. Hoe bescherm je het algemeen 
belang in deze situaties (….)? Waar ligt onze kracht als natuur- en klimaatbe-
weging?” Sprekers op deze avond zijn Matthijs Nijboer, directeur Natuur en 
Milieu Overijssel en co-auteur van het boek: ‘In beweging, het complexe sa-
menspel van de burgerbeweging bij duurzame vraagstukken.’ Andere spreker 
is Noëlle Aarts, gespecialiseerd in conflict en dialoog bij complexe natuur- en 
milieubewegingsvraagstukken. Het belooft een interessante avond te wor-
den!

 
Tijdens de markt in gesprek gaan met bewoners in Deventer 

Wanneer de gemeente bewoners uitnodigt om deel te nemen aan het burger-
beraad, moeten zij ook weten wat het inhoudt waarvoor zij worden gevraagd. 
Wij kunnen meer bekendheid geven aan het komende burgerberaad door er al 
vast over te spreken met bewoners. De komende weken staan we regelmatig 
op een markt met een stand. Wil je ook een keer in gesprek gaan met bewo-
ners tijdens een markt, geef je dan op via ons mail adres: 
info@burgerberaaddeventer.nl 

Facebook  burgerberaaddeventer.nl

Copyright © 2021 Burger Beraad Deventer All rights reserved.

Meer weten


