
Ja, we willen een burgerberaad voor het 
klimaat in Haarlem 

Waarom? 
De komende jaren zal Haarlem net als andere gemeentes maatregelen moeten nemen tegen 
klimaatverandering. De klimaatcrisis is een belangrijk thema dat ons allemaal raakt. Wij 
vinden het belangrijk dat burgers geïnformeerd worden over de klimaatcrisis en dat ze over 
de maatregelen die genomen worden, kunnen beslissen. Daarom zijn we voorstander van 
het invoeren van een burgerberaad voor het klimaat.  
 
Wat is een burgerberaad?  
Een burgerberaad is een groep burgers die door middel van loting zo wordt samengesteld 
dat deze een goede afspiegeling van de inwoners van een gemeente vormt. De deelnemers 
worden begeleid door een onafhankelijke partij en buigen zich samen over een belangrijk 
maatschappelijk onderwerp. Ze mogen experts om informatie vragen, gaan met elkaar in 
gesprek en doen ten slotte aanbevelingen over dit onderwerp aan de gemeente. De 
gemeente is de opdrachtgever en neemt de aanbevelingen in principe over; zij moet van te 
voren duidelijk maken onder welke voorwaarden ze de inspanningen van een burgerberaad 
terzijde zou schuiven. Het burgerberaad, op zijn beurt, zal concept-maatregelen toetsen aan 
de maatschappelijke en politieke praktijk. Uiteindelijk is iedereen betrokken.  

De belangrijkste voordelen van een burgerberaad: 

1. Een burgerberaad gaat polarisatie tegen. Burgers met allerlei verschillende 
achtergronden gaan met elkaar in gesprek en dit leidt tot meer onderling begrip. Dit is 
een verschil met de politiek, waar partijbelang een rol speelt en de tegenstellingen 
tussen partijstandpunten soms worden uitvergroot. 

2. Een burgerberaad wordt goed geïnformeerd en deelnemers krijgen meer tijd om van 
gedachten te wisselen dan bijvoorbeeld bij enquêtes en referenda. Desondanks 
wordt er doorgaans sneller besloten over maatregelen dan in het reguliere politieke 
proces. 

3. Een burgerberaad biedt het ‘draagvlak’ voor maatregelen. Het houdt rekening met het 
algemeen belang en is dus waarschijnlijk rechtvaardig. 

4. Een burgerberaad is beter in staat om voor de lange termijn en met oog voor de 
feiten te beslissen, want het wordt niet gehinderd door verkiezingen, partijbelangen, 
lobby’s, (sociale) media enzovoort. 

5. Een burgerberaad leidt tot een stroom van informatie van experts en discussie tussen 
burgers. Dit zal ook veel burgers buiten het beraad interesseren. Het burgerberaad 
leidt daarmee tot bewustwording onder een groter deel van de bevolking. 

Steunverklaring 
Verschillende landen en Nederlandse gemeentes hebben goede ervaringen met een 
burgerberaad. Wij spreken onze steun uit voor het aanstellen van een burgerberaad voor het 
klimaat in Haarlem.  

(ondertekenaars zie ommezijde) 



 

Bovenstaande steunbetuiging voor de oprichting van een burgerberaad voor het klimaat in Haarlem 
wordt onderschreven door de volgende Haarlemse organisaties. 

Organisatie Contactpersoon 

Extinction Rebellion Janneke Barten 

Wijkraad Leidsebuurt Luuk Zandstra 

Milieudefensie Haarlem Karel van Broekhoven 

KNNV (veldbiologie) afdeling Haarlem Piet Veel 

IVN (natuureducatie) Zuid-Kennemerland Hans Kerkhoff 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Chris Brunner 

Wake Up Haarlem  

PermacultuurCentrum Haarlem Tine Walberg 

Haarlemse Bomenwachters Hilde Prins 

Stichting Haarlemse Bomenridders Harry Hobo 

Stichting Natuurbelang Nederland Harry Hobo (bis) 

MGMC (Maurits Groen Management Consultancy) Maurits Groen 

Parents for future Antonia Godber 

Participatieraad Haarlem Lisan Oostdam 

Datum: 3 dec. 2020.   Verder informatie: xrhaarlem@gmail.com 
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