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Overzicht (niet volledig) burgerberaden Nederland. Versie 30 aug22.  

Staat het burgerberaad vermeld in het coalitieakkoord, is het burgerberaad onderdeel van 

het beleid. In een motie niet meer nodig. Is het nog geen onderdeel van beleid, is een motie 

nodig. 

Uitvoering 

De burgerberaadgids 

O.a. het burgerberaad Amsterdam en het klimaatburgerberaad in Frankrijk zijn langs dit 

model georganiseerd. https://extinctionrebellion.nl/burgerberaad/  

G1000 hanteert een stakeholdermodel, met een beperkt aantal politici en een 

vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in het burgerberaad. https://g1000.nu/  Provincie 

Zuid-Holland is in gesprek met G1000 

Het Delftse bedrijf Populytics is ingehuurd door provincie Gelderland en hanteert een model 

met de burger op de stoel va de besluitvorming https://populytics.nl/ Zij werken met de 

Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/pwe-voor-

gevorderden  

De vraag rijst hoe wetenschappelijk en “waardevrij”de methode is. 

 

Kaart van burgerberaden Nederland https://burgerberaad.nu/burgerberaden-burgerfora/  

 

Alkmaar 

https://www.alkmaar.nl/wp-content/uploads/2022/07/22219-Coalitieakkoord_003-

WSAG.pdf  

Blz 5. Sommige thema’s, zoals mobiliteit of de energietransitie, zijn meer complex. In 

dergelijke gevallen kan gedacht worden aan een pilot burgerberaad waarbij gelote inwoners 

ondersteund met experts de gelegenheid krijgen om een zorgvuldig onderbouwd 

richtinggevend advies te geven. 

Amsterdam PvdA GrL D66,  blz 69 

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1012403/amsterdams_akkoord.pdf  

Gelote burgerberaden en burgerfora zijn een mooie vorm om mensen mee te laten beslissen 

over onderwerpen. We onderzoeken hoe we hier meer mee kunnen experimenteren. Deze 

coalitieperiode worden in samenspraak met de gemeenteraad in elk geval drie 

burgerberaden georganiseerd. Een van deze burgerberaden zal gaan over afval. Hiervoor kan 

gebruik worden gemaakt van de stadsdeelpanels.  

Toelichting Amsterdam:  

De motie https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/662030  en  

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9990465/2/187  

Kader: Gehoord de discussie over ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De motie van 

GrL en D66 is met algemene stemmen aangenomen 

Onderzoek o.a. hoe tot de vraag gekomen?  

https://extinctionrebellion.nl/burgerberaad/
https://g1000.nu/
https://populytics.nl/
https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/pwe-voor-gevorderden
https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/pwe-voor-gevorderden
https://burgerberaad.nu/burgerberaden-burgerfora/
https://www.alkmaar.nl/wp-content/uploads/2022/07/22219-Coalitieakkoord_003-WSAG.pdf
https://www.alkmaar.nl/wp-content/uploads/2022/07/22219-Coalitieakkoord_003-WSAG.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1012403/amsterdams_akkoord.pdf
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/662030
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/9990465/2/187
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24 jun link naar het onderzoek opgevraagd via akmi@hva.nl  

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/mini-

burgerberaad/#had32ddf1-c9bc-461b-b911-a4b3e83847e2  Op verzoek van de gemeente 

Amsterdam voert het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van 

Amsterdam https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-

algemeen/psychologie-voor-een-duurzame-stad/mini-burgerberaad-gemeente-

amsterdam.html onderzoek uit naar het burgerberaad. Het doel van het onderzoek is om 

inzicht te krijgen in de aanpak zoals dat door de gemeente is ontwikkeld en in de ervaringen 

van deelnemers met het mini-burgerberaad.  

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de gemeente leren van de ervaringen die 

worden opgedaan met de opzet en uitvoering van een (mini-)burgerberaad. De gemeente 

overweegt om vaker een burgerraad in te stellen. De inzichten dragen op die manier bij aan 

de doorontwikkeling van burgerberaden als instrument om burgers te betrekken bij 

complexe maatschappelijke vraagstukken. 

Het onderzoeksresultaat / evaluatie: 

https://pure.hva.nl/ws/files/24647225/Onderzoeksrapport_HvA_Mini_burgerberaad_Geme

ente_Amsterdam_2021.pdf  

Uit het mini-burgerberaad zijn 26 concrete voorstellen naar voren gekomen. 10 van deze 

voorstellen zijn door het college van B&W overgenomen (zie pag. 3 Raadsinformatiebrief 

gemeente Amsterdam d.d. 18-01-2022)  

Apeldoorn 

https://www.apeldoorn.nl/fl-coalitieakkoord-apeldoorn-2022-2026-wcag  

Het woord burgerberaad-forum-panel komt niet voor. D66 is wel enthousiast maar zit niet in 

het college. https://d66.nl/apeldoorn/verkiezingsprogramma/transparantie-en-democratie/   

Arnhem 

https://arnhem.nl/dsresource?objectid=4d217631-7fbe-4bb3-9430-7b20ef9087fe&type=pdf&&  blz 

8 Arnhem duurzaam en klimaat neutraal we ondersteunen waar mogelijk en reguleren waar nodig. 

Om de doelstellingen in de wijken te bereiken, werken we in samenspraak met de stad de benodigde 

aanvullende maatregelen uit, bijvoorbeeld met burgerberaden. blz 11 Het terugbrengen van de 

hoeveelheid restafval doen we samen met de stad. We organiseren in 2022 en 2023 burgerberaden 

Blz 29 We vragen elk jaar in aanloop naar de Perspectiefnota aan onze inwoners en organisaties wat 

zij belangrijk vinden. Daarnaast zetten we nieuwe vormen van burgerparticipatie in, zoals 

burgerberaden  

Delft 

https://delft.d66.nl/content/uploads/sites/13/2018/06/Coalitieakkoord_2018_2022_Delft.pdf Het 

woord burgerberaad-forum komt niet voor. Wel gevonden 

https://ris.delft.nl/2022/06/16/nieuw-stadsbestuur-gaat-aan-de-slag/  

Om bewoners meer invloed te geven op de eigen omgeving zou in Delft wat Volt betreft gewerkt 

moeten worden met nieuwe vormen van participatie, zoals een burgerberaad. 

Den Haag  

https://denhaag-coalitieakkoord2019.pcportal.nl/p19255/energietransitie  

Den Haag gaat wel een BB organiseren 

mailto:akmi@hva.nl
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/mini-burgerberaad/#had32ddf1-c9bc-461b-b911-a4b3e83847e2
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/mini-burgerberaad/#had32ddf1-c9bc-461b-b911-a4b3e83847e2
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/psychologie-voor-een-duurzame-stad/mini-burgerberaad-gemeente-amsterdam.html
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/psychologie-voor-een-duurzame-stad/mini-burgerberaad-gemeente-amsterdam.html
https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/psychologie-voor-een-duurzame-stad/mini-burgerberaad-gemeente-amsterdam.html
https://pure.hva.nl/ws/files/24647225/Onderzoeksrapport_HvA_Mini_burgerberaad_Gemeente_Amsterdam_2021.pdf
https://pure.hva.nl/ws/files/24647225/Onderzoeksrapport_HvA_Mini_burgerberaad_Gemeente_Amsterdam_2021.pdf
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11093663/1/09012f978054dd8f
https://www.apeldoorn.nl/fl-coalitieakkoord-apeldoorn-2022-2026-wcag
https://d66.nl/apeldoorn/verkiezingsprogramma/transparantie-en-democratie/
https://arnhem.nl/dsresource?objectid=4d217631-7fbe-4bb3-9430-7b20ef9087fe&type=pdf&&
https://delft.d66.nl/content/uploads/sites/13/2018/06/Coalitieakkoord_2018_2022_Delft.pdf
https://ris.delft.nl/2022/06/16/nieuw-stadsbestuur-gaat-aan-de-slag/
https://denhaag-coalitieakkoord2019.pcportal.nl/p19255/energietransitie
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https://www.duurzamestad.denhaag.nl/wijk/burgerberaad/  

Deventer 

Contact met deventer burgerberaad actiegroep 

https://burgerberaaddeventer.nl/  

Coalitieakkoord https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/ca-deventer-

los  

Zoals hiervoor geschetst, willen we een open bestuurscultuur hanteren waarin alle 

partijen een rol kunnen spelen, inwoners goed worden meegenomen en kunnen 

deelnemen aan besluitvorming. Daarbij gaan we ook werken met vormen als het 

burgerberaad 

Dordrecht 

https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Politiek_akkoord_2022_2026_Sa

men_bouwen_aan_een_sterk_en_groen_Dordrecht/Het_Politiek_Akkoord_2022_202

6.pdf  De woorden burgerberaad-forum-panel komen niet voor. 

Eindhoven 

https://eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-

06/Bestuursakkoord%202022.pdfhttps://eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-

06/Bestuursakkoord%202022.pdf Om onze inwoners meer directe invloed te geven, gaan 

we deze bestuursperiode minimaal één keer een burgerberaad organiseren. 

Groningen 

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Coalitieakkoord-2022-2026.pdf De 

woorden burgerberaad-forum-panel komen niet voor. 

Haarlem 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-

w/Coalitieprogramma-Duurzaam-Doen-2018-2022.pdf  

Het woord burgerberaad komt niet voor. Wel op blz 16: We willen verder 

experimenteren met bewoners advies te laten geven door panels in te stellen op 

basis van loting (minimaal twee adviezen aan de raad op jaarbasis). 

Proces initiatiefvoorstel burgerberaad Haarlem  

https://www.mijnburgerberaad.nl/haarlem.html  

Heerlen 

https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/coalitieakkoord-2022-2026.pdf   

Belangrijke instrumenten om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn de 

burgerbegroting en het burgerberaad. We onderzoeken hoe we deze instrumenten 

kunnen inzetten. 

‘s-Hertogenbosch 

https://www.s-

hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Bestuur/Bestuursakkoord/Bestuursakk

oord_gemeente__s-Hertogenbosch_2022-2026.pdf  pag 48. In ieder geval gaan we 

experimenteren met vormen van burgerberaad. We haken daarvoor aan op grote 

maatschappelijke opgaven. 

Leeuwarden  

https://leeuwarden.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-

06/Coalitieakkoord%20gemeente%20Leeuwarden%202022%20-%202026.pdf  Het 

https://www.duurzamestad.denhaag.nl/wijk/burgerberaad/
https://burgerberaaddeventer.nl/
https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/ca-deventer-los
https://www.deventer.nl/documenten-nieuwsberichten/ca-deventer-los
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Politiek_akkoord_2022_2026_Samen_bouwen_aan_een_sterk_en_groen_Dordrecht/Het_Politiek_Akkoord_2022_2026.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Politiek_akkoord_2022_2026_Samen_bouwen_aan_een_sterk_en_groen_Dordrecht/Het_Politiek_Akkoord_2022_2026.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Politiek_akkoord_2022_2026_Samen_bouwen_aan_een_sterk_en_groen_Dordrecht/Het_Politiek_Akkoord_2022_2026.pdf
https://eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Bestuursakkoord%202022.pdfhttps:/eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Bestuursakkoord%202022.pdf
https://eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Bestuursakkoord%202022.pdfhttps:/eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Bestuursakkoord%202022.pdf
https://eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Bestuursakkoord%202022.pdfhttps:/eindhoven.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Bestuursakkoord%202022.pdf
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Coalitieakkoord-2022-2026.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w/Coalitieprogramma-Duurzaam-Doen-2018-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w/Coalitieprogramma-Duurzaam-Doen-2018-2022.pdf
https://www.mijnburgerberaad.nl/haarlem.html
https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/coalitieakkoord-2022-2026.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Bestuur/Bestuursakkoord/Bestuursakkoord_gemeente__s-Hertogenbosch_2022-2026.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Bestuur/Bestuursakkoord/Bestuursakkoord_gemeente__s-Hertogenbosch_2022-2026.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Bestuur/Bestuursakkoord/Bestuursakkoord_gemeente__s-Hertogenbosch_2022-2026.pdf
https://leeuwarden.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Coalitieakkoord%20gemeente%20Leeuwarden%202022%20-%202026.pdf
https://leeuwarden.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-06/Coalitieakkoord%20gemeente%20Leeuwarden%202022%20-%202026.pdf
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woord burgerberaad-forum-panel komt niet voor. 

Maastricht  

Coalitieakkoord wordt hier bestuursakkoord genoemd. Burgerberaad wordt hier burgerraad 

genoemd. https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2022-

06/Bestuursakkoord%20NL%202022-2026.pdf   

blz 18 Ook gaan we een pilot met een burgerraad op een specifiek thema organiseren. Een 

burgerraad is een door loting samengestelde groep inwoners uit een representatieve 

dwarsdoor- snede van onze stad. Deze mensen buigen zich over een thema dat het 

algemeen belang raakt en worden daarbij ondersteund door experts. 

Een burgerraad wordt ingesteld voor de actualisatie van de omgevingsvisie. De 

burgerbegroting wordt verder uitgebouwd. 

https://www.tegenverkiezingen.nl/maastricht-wordt-een-van-de-vier-steden-voor-

geloot-burgerberaad-eu Maastricht wordt een van de vier steden voor geloot 

burgerberaad EU  Van 14 tot 16 januari 2022 zal Maastricht een van de gaststeden 

zijn waar gelote EU-burgers in overleg zullen gaan over de toekomst van de 

Europese Unie. De andere steden zijn Dublin, Florence en Warschau. In elke stad 

zullen tweehonderd gelote burgers aanbevelingen formuleren over bepaalde 

thema's. In Maastricht zal het gaan over de rol van de EU in de wereld, en over 

migratie. De burgerberaden vinden plaats in het kader van de Conferentie over de 

toekomst van Europa.  

Middelburg 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-

w/Coalitieprogramma-Duurzaam-Doen-2018-2022.pdf  Het platform 

doemee.middelburgers.nl leent zich voor verdere ontwikkeling, ook voor initiatieven 

van inwoners richting gemeente. Die initiatieven willen wij stimuleren. Daarnaast 

oriënteren wij ons actief op pilots en experimenten met nieuwe vormen van 

participatie. 
Nijmegen 

https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/college-B-W/Coalitieakkoord_2018-

2022__Nijmegen_samen_vooruit.pdf  Het woord burgerberaad-forum-panel komt niet voor. 

In 2016 heeft  G1000 een burgerberaad georganiseerd. 

Onder de rook van Nijmegen  

Rheden https://regioonline.nl/regio-arnhem-nijmegen/burgerberaad-g1000rheden/  Op 

initiatief van de gemeenteraad Burgerberaad G1000Rheden. Hoe wordt Rheden CO2-

neutraal voor 2040? 

Roermond 

https://www.roermond.nl/sites/default/files/coalitieakkoord-2022-2026-gemeente-

roermond.pdf Het woord burgerberaad-forum-panel komt niet voor. 

Er is wel belangstelling in Roermond https://limburg24.nl/burgerberaad-roermond-mogelijk-

stapje-dichterbij/  

Rotterdam pag 32 Leefbaar, VVD, D66, Denk 

https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-

2022-2026-Rotterdam.pdf  

We organiseren een Rotterdams burgerberaad voor het klimaat: een gelote groep 

https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2022-06/Bestuursakkoord%20NL%202022-2026.pdf
https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2022-06/Bestuursakkoord%20NL%202022-2026.pdf
https://www.tegenverkiezingen.nl/maastricht-wordt-een-van-de-vier-steden-voor-geloot-burgerberaad-eu
https://www.tegenverkiezingen.nl/maastricht-wordt-een-van-de-vier-steden-voor-geloot-burgerberaad-eu
https://www.tegenverkiezingen.nl/conferentie-over-toekomst-europa-binnenkort-van-start
https://www.tegenverkiezingen.nl/conferentie-over-toekomst-europa-binnenkort-van-start
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w/Coalitieprogramma-Duurzaam-Doen-2018-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w/Coalitieprogramma-Duurzaam-Doen-2018-2022.pdf
https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/college-B-W/Coalitieakkoord_2018-2022__Nijmegen_samen_vooruit.pdf
https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/college-B-W/Coalitieakkoord_2018-2022__Nijmegen_samen_vooruit.pdf
https://regioonline.nl/regio-arnhem-nijmegen/burgerberaad-g1000rheden/
https://www.roermond.nl/sites/default/files/coalitieakkoord-2022-2026-gemeente-roermond.pdf
https://www.roermond.nl/sites/default/files/coalitieakkoord-2022-2026-gemeente-roermond.pdf
https://limburg24.nl/burgerberaad-roermond-mogelijk-stapje-dichterbij/
https://limburg24.nl/burgerberaad-roermond-mogelijk-stapje-dichterbij/
https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf
https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf
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Rotterdammers wordt gevraagd welke klimaatmaatregelen zij voorstellen om de 

klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. Deze voorstellen worden besproken in de 

gemeenteraad. 

Tynaarlo 

https://www.tynaarlo.nl/sites/default/files/documents/Coalitieakkoord%202022-

2026_0.pdf  Burgerpanel. Over 4 jaar willen we vormen gevonden hebben waarmee we 

participatie versterken, bijvoorbeeld door te experimenteren met een burgerpanel of een 

“preferendum”, waarbij we aan het begin van een groot project inwoners breed bevragen 

over wat zij graag willen bereiken ten 

aanzien van dit onderwerp.   

Tilburg 

https://tilburg.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-05/Meer%20voor%20elkaar.pdf 

Het woord burgerberaad-forum komt niet voor.Leiden 

https://gemeente.leiden.nl/bestanden/Beleidsakkoord_2022_Webtoegankelijk.pdf  We 

geloven in de innovatiekracht en creativiteit van de stad. We voeren daarom een 

‘Burgerberaad Energietransitie’ in. Het liefst doen we dit samen met onze buurgemeenten. 

Utrecht, GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/college-

van-b-en-w/_coalitieakkoord/2022-06-coalitieakkoord-2022-2026-investeren-in-utrecht.pdf  

blz 8 We zien dat het instrument burgerberaad in opkomst is en zijn hier nieuwsgierig naar. 

We doen in deze periode verdere ervaring op met burgerberaden (met een diverse 

vertegenwoordiging van Utrechters, 

geselecteerd door loting). De wijkplatforms hebben hierin een belangrijke rol. 

Het proces https://www.linkedin.com/pulse/utrecht-op-weg-naar-burgerberaad-

transitiemotor-utrecht/?trackingId=f%2FEaT5ODSkOXFbjoHgZDug%3D%3D  

Tekst van de motie https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/33f524cb-

fad1-4fc8-9b04-7988d30c7e14?documentId=cc926de5-e35d-4927-832d-a1899fbe3426  

Venlo 

https://gemeenteraad.venlo.nl/Documenten/Dagmail/Coalitie-akkoord-Venlo-2022-

gecomprimeerd-1.pdf De woorden burgerberaad-forum-panel, participatie komen niet voor. 

Zaanstad 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/13741698/bijlage%20-

%20coalitieakkoord%202022%20-%202026  pag 21 We experimenteren met verschillende 

instrumenten van participatie, zoals burgerraden. De woorden burgerberaad-forum-

panel komen niet voor.  

Wel: We willen het vertrouwen in de overheid en de lokale politiek herstellen. We 

zetten in op democratische vernieuwing. Daarbij maken we meer ruimte voor het 

gesprek met inwoners en ondernemers. We benutten de kennis en vaardigheden van 

onze inwoners én faciliteren en stimuleren maatschappelijke initiatieven. 

Hoewel niet genoemd in het collegeakkoord, heeft de raad wel ingestemd met een 

burgeberaad wonen. https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/97257/raad-achter-

burgerberaad-over-het-thema-wonen/   
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Zeist 

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemee

nte__bestuur_en_organisatie/Bestuur/Coalitieakkoord_2022-2026_Zeist.pdf In de politieke 

traditie van de gemeente Zeist gaat de coalitie op zoek naar een zo breed mogelijk draagvlak. De 

afgelopen periode zijn initiatieven genomen om inwoners te betrekken bij de gemeentelijke 

uitdagingen (Maaltijd van Zeist, Inwoners Advies Commissie, Burgerberaad). Deze initiatieven krijgen 

in samenspel en op maat, een vervolg.  

De woorden burgerberaad-forum-panel, participatie komen niet voor. 

Zwolle 

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/coalitieakkoord-2022-2026.pdf  

Het woord burgerberaad-forum komt niet voor 

Wel is er kennelijk een motie aangenomen 

https://zwolle.groenlinks.nl/nieuws/burgerberaad-krachtig-instrument-bij-sterker-maken-

van-democratie 5 april 2022 GroenLinks-raadslid Simone Boshove is dolblij dat haar plan om 

de Zwolse democratie te versterken de unanieme steun kreeg van de gemeenteraad. Het 

stuk dat ze schreef samen met ook net gestopte raadslid Sonja Paauw van D66 bepaalt dat 

de komende raadsperiode geëxperimenteerd wordt met burgerberaden en digitale 

democratie.  

 

Provincie Gelderland 

Burgerberaad klimaat https://stadszaken.nl/artikel/4244/gelderlanders-krijgen-direct-

invloed-op-klimaatbeleid    

Het burgerberaad wordt door een onafhankelijke externe partij begeleid en bestaat uit twee 

delen; een digitaal deel (burgerpanel) en een fysieke deel (burgerforum). Aan het digitale 

burgerpanel kan iedereen deelnemen. Als u hiervan graag op de hoogte wil blijven dan kunt 

u zich aanmelden via a.kleingeld@gelderland.nl.  

Zie ook https://www.gelderland.nl/nieuws/eerste-gelderse-burgerberaad-van-start  

Het bedrijf Populytics begeleid het BB  https://populytics.nl/  

https://populytics.nl/cases/nationale-klimaatraadpleging/ 10.000 mensen denken mee over 

de klimaatmaatregelen. 

 

Provincie Zuid-Holland 

https://zuidholland.groenlinks.nl/nieuws/zuid-holland-krijgt-een-burgerberaad De motie van 

GroenLinks is samen met het CDA, PvdA, CU/SGP, PvdD, 50Plus, JA21, D66 en SP ingediend 

en aangenomen door een meerderheid van de Staten. VVD, FvD, Groep Go en één Statenlid 

van de PvdA stemden tegen. 

 

 

Hoe staat het met het permanente burgerberaad in Oost België 

https://www.buergerdialog.be/mitmachen/sie-sind-mitglied-des-buergerrats Bürgerrat 

02.10.2021 – 11.06.2022 Der dritte Bürgerrat wurde am 2. Oktober 2021 eingesetzt. Er 
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organisiert die Bürgerversammlung zum Thema "Wohnraum für alle" und verfolgt die 

Umsetzung der Bürgerempfehlungen zum Thema Pflege und zum Thema inklusive Bildung. 

 

 

 

 


