
Welkom bij onze achtste Nieuwsbrief

Inmiddels is duidelijk dat niet alleen het college, maar ook een meerderheid 
in de raad kiest voor de instelling van een burgerberaad over het klimaat. Het 
definitieve besluit moet de raad nog nemen, daarom blijven wij gesprekken 
voeren met de politiek en staan we op markten om meer bekendheid te geven 
aan het burgerberaad.
Intussen denken we ook na over onze toekomstige rol, zodra de gemeente 
definitief heeft besloten tot de instelling van een burgerberaad. Over dit alles 
lees je in deze Nieuwsbrief.

We zijn er bijna…

Het lijkt er echt aan te komen: een Deventer Burgerberaad voor het Klimaat. 
Als een soort hink-stap-sprong hebben we als initiatiefgroep het laatste 
anderhalf jaar ons door stad en platteland begeven: online bijeenkomsten, 
infosessies, op markten staan en veel, heel veel praten met politieke partijen. 
Alleen al dit jaar hebben we tot nu toe meer dan 30 gesprekken gevoerd met 
‘de’ gemeente. En dan is het erg mooi als er in oktober het voorstel komt van 
het College om te willen starten met een Burgerberaad. Knallende kurken en 
taart!

Het college van B&W wil in 2023 beginnen met een burgerberaad. Het plan 
wordt de komende weken uitgewerkt. Daar heeft de gemeenteraad een be-
slissende stem in. Het plan wordt wel opgesteld met diverse groepen: jon-
geren, ondernemers, maatschappelijke groepen rond duurzaamheid, alsook 
politici en ambtenaren. 
Diverse groepen uit de gemeente Deventer, die zich bezighouden met milieu 
en klimaat, hebben al uitgesproken dat ze voor een burgerberaad zijn, maar 
wel met een aantal duidelijke kanttekeningen:
1. Een burgerberaad mag niet gebruikt worden voor uitstel van bestaande 

projectideeën. Een burgerberaad is bedoeld als een versneller voor klimaat-
maatregelen. Alles wat daar met de huidige plannen nu al aan bijdraagt 
moet in rap tempo kunnen doorgaan.

2. Wat iedereen ziet, maar waar niemand over wil praten is nog steeds de in 
2021 genoemde komst van twee windmolens. Duidelijk moet zijn dat in 
een burgerberaad de deelnemers de ruimte hebben om met andere voor-
stellen te mogen komen.

3. Een burgerberaad heeft diverse mogelijke uitkomsten, die ergens in de 
gemeente uitgevoerd zullen gaan worden. Over die uitvoering moet wel een 
goede afstemming plaats vinden met dat gebied, die groepen of instan-
ties/bedrijven.

4. Het mandaat dat de gemeenteraad aan het burgerberaad geeft moet hel-
der zijn en het moet verder gaan dan alleen een vrijblijvend advies kunnen 
geven.

5. Er bestaat de mogelijkheid dat de provincie Overijssel vanaf juni 2023 
eigenstandig mag besluiten om o.a. vergunningen voor windmolens af te 
geven. Dit omdat de gemeente Deventer haar eigen Klimaat en Energieplan 
niet op tijd af heeft. De Deventer raad moet alles uit de kast halen om te 
voorkomen dat de Provincie dwars door het proces van burgerberaad heen 
gaat. Want te verwachten is dat het burgerberaad dan net niet of net wel 
klaar is.

6. De communicatie moet echt goed opgezet worden. Niet te traditioneel, 
anders wordt burgerberaad te snel een feestje voor mensen die toch altijd 
al mee doen aan dit soort inspraakprocessen.

Niet alleen de groep van maatschappelijke organisaties heeft gereageerd op 
de allereerste aankondiging van een Deventer burgerberaad, ook de gemeen-
teraadsfracties hebben het een en ander gezegd. In drie bijeenkomsten zijn 
politieke beelden over een Deventer Burgerberaad gedeeld. De raad besluit 
pas definitief als er een plan van aanpak ligt. Je kunt alles terug zien via deze 
drie links:
26 oktober met veel aandacht voor de vier insprekers, waaronder de Initiatief-
groep Burgerberaad.
2 november (vanaf 2.20 minuten)
9 november: .

Samenvattend horen we deze geluiden vanuit de 12 politieke partijen:
• Het onderwerp voor een burgerberaad over het klimaat moet helder zijn. 
• De gemeente moet zijn uiterste best doen om te komen tot een goede 

afspiegeling van de Deventer bevolking. 
• Het mandaat wat de raad af wil geven aan de deelnemers van het burger-

beraad is nu nog onduidelijk en er lijkt verschillend over gedacht te wor-
den. 

• De raad vindt ook dat de rol van de Provincie niet verwarrend mag zijn voor 
een burgerberaad.

• Alhoewel een meerderheid van de raad aangaf dat ze snel wilde doorpak-
ken met een plan van aanpak om te komen tot een burgerberaad, was er 
een minderheid die behoefte had om er nogmaals een derde vergadering 
aan te besteden. 

Wij zien – met al deze oplosbare mitsen en maren – wel een meerderheid 
van onze raad voor de komst van een burgerberaad stemmen. Wat nog wel 
een extra hobbel is, is dat de wethouder en ook een aantal partijen meer 
willen dan een normale meerderheid. Ze vinden het uit handen geven van 
participatie aan haar inwoners nog te onzeker en koersen daarom af op meer 
medestanders uit de raad. Hoeveel meer, twee-derde meerderheid misschien?

We staan ook op markten
De afgelopen maanden hebben we vanuit de Initiatiefgroep een aantal keer 
op markten gestaan om nog meer inwoners van onze gemeente te informe-
ren over het burgerberaad klimaat. Nu de Deventer raad naar verwachting 
begin volgend jaar zo’n burgerberaad in zal stellen, willen wij doorgaan met 
deze informatie verspreiding: in gesprek gaan met de inwoners en onze flyer 
meegeven. Is het wat voor jou om hieraan mee te werken? Meld je dan aan 
via ons e-mail adres info@burgerberaaddeventer.nl !

 

Hoe gaat het verder?

We gaan een nieuwe fase in! Het college van B&W heeft zich voorgenomen 
het komende jaar een burgerberaad voor het klimaat te organiseren en een 
groot deel van de gemeenteraad lijkt hier achter te staan. Het lijkt er op dat 
we ons doel hebben bereikt! Er wordt vanaf nu gewerkt aan het Plan van Aan-
pak. Hopelijk kan de gemeenteraad dan in februari 2023 een definitief besluit 
nemen.

Een projectteam bestaande uit o.a. Mirjam de Pagter van G1000, de project-
leider Ilse Heitling en een communicatieadviseur van de gemeente gaan aan 
de slag met het verder invullen van de randvoorwaarden van het burgerbe-
raad in Deventer. Dit komt dan in het Plan van Aanpak te staan. De gemeente 
gaat voor het voorbereiden en uitvoeren van het burgerberaad een samen-
werkingsverband aan met G1000. En G1000 heeft inmiddels op meerdere 
plaatsen in Nederland de uitvoering van een burgerberaad begeleid, zie ook 
https://g1000.nu/ 

Onze rol als Initiatiefgroep
De Initiatiefgroep Burgerberaad Deventer voor het klimaat gaat hiermee van 
een initiërende/aanjagende rol naar een (kritisch) volgende rol. Zo zullen 
we gaan kijken of er goede randvoorwaarden worden geschapen om een 
succesvol burgerberaad te houden. Hoe zit het met het mandaat: heeft de 
gemeenteraad zich vooraf uitgesproken om de uitkomsten van een burgerbe-
raad zo veel mogelijk te volgen? Is het vraagstuk dat aan de deelnemers van 
het burgerberaad wordt voorgelegd voldoende breed/voldoende relevant? 
Gevraagd en ongevraagd zullen we het projectteam en de wethouder hierover 
blijven adviseren.

Een belangrijk punt vinden wij ook de communicatiestrategie van de gemeen-
te. Wij zullen pleiten voor een persoonlijke en fijnmazige communicatie en 
kunnen desgevraagd onze kennis en netwerken ter beschikking stellen aan 
de projectgroep. Ondertussen gaan wij door met het persoonlijk promoten 
van het burgerberaad op de wekelijkse markten in Deventer.

De wethouder en ook wij vinden het belangrijk dat alle politieke partijen in 
de gemeenteraad achter het burgerberaad gaan staan en dat zij vertrouwen 
uitspreken in de oplossingen/adviezen die het burgerberaad zal gaan aandra-
gen. Om die reden zullen een paar leden van de Initiatiefgroep de komende 
weken opnieuw een open gesprek aangaan met de partijen die nog twijfelen 
of sceptisch staan tegenover een burgerberaad voor het klimaat.

Oproep
Wij zijn een heel eind , maar het werk is nog niet gedaan! 
Er is van alles te doen, bijvoorbeeld door samen met ons in jouw straat, buurt 
of sportvereniging het gesprek aan te gaan over het burgerberaad voor het 
klimaat, samen met ons op de weekmarkt te staan of gesprekken te voeren 
met gemeenteraadsleden. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan op 
ons mail adres info@burgerberaaddeventer.nl.

Burgerberaad in Rheden afgesloten met een burgerakkoord

Op zaterdag 12 november waren enkele leden van de Initiatiefgroep als 
waarnemer aanwezig bij de slotbijeenkomst van het burgerberaad in Rheden. 
De vraagstelling was: hoe wordt gemeente Rheden in 2040 CO2-neutraal? 
Tussen juni en november 2022 hebben, op verzoek van de gemeente, veel 
Rhedenaren zich in deze vraagstelling verdiept. Op de slotdag presenteerden 
tien werkgroepen hun voorstellen aan elkaar en aan de politiek. In de middag 
hebben de 156 deelnemers gestemd over de 48 voorstellen. Er zijn 38 punten 
met meerderheid van stemmen aangenomen. Die werden in de vorm van een 
burgerakkoord overhandigd aan de burgemeester. Hij gaat het burgerakkoord 
verder brengen in de gemeenteraad. De betrokkenheid en positieve energie 
op deze dag was enorm, de gemeenteraad kan vooruit met de weloverwogen 
voorstellen. Kijk voor meer informatie: https://g1000rheden.nl/ .

Toekomststoel

In zijn nieuwste en net uitgekomen boek “Wankele wereld” pleit 
oud-politicus en schrijver Jan Terlouw voor de instelling van een 
toekomststoel. Hoe mooi zou het zijn wanneer er tijdens de vergade-
ringen in de gemeenteraad, maar ook in bijeenkomsten die we zelf 
bijwonen, een lege stoel gereserveerd zou kunnen worden voor de 
toekomstige generaties. “De stoel is bedoeld om alle aanwezigen er 
aan te herinneren dat bij iedere beslissing de belangen van hen die 
na ons komen behoren te worden meegewogen.”
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