Inbreng t.b.v.
de expertcommissie burgerbetrokkenheid klimaatbeleid
van: Werkgroep Burgerberaad de TransitieMotor
contact: Louise Boelens T 06 21590926
E: bb@detransitiemotor.nl
Vooraf: wie zijn wij?
De TransitieMotor is een breed samengesteld netwerk dat de transitie naar een duurzaam Nederland
wil versnellen. Er zijn veel organisaties en personen bij betrokken, vertegenwoordigd in dertig
ambassadeurs (zie www.detransitiemotor.nl). De TransitieMotor heeft een werkgroep Burgerberaad
die zich inzet om helder te definiëren wat het burgerberaad is en om draagvlak te verwerven.
Onlangs organiseerden wij een landelijke zoom waar 63 mensen en organisaties met elkaar en met
deskundigen in gesprek gingen. Inmiddels hebben we een pagina op de website van de
TransitieMotor ingericht over Burgerberaad, en zijn we kennis- en inspiratiesessies aan het
voorbereiden die eind januari van start gaan. Ook publiceren we binnenkort een manifest dat een rol
gaat spelen in de verkiezingen. Onze intentie is dat er een brede beweging ontstaat met ook
activiteiten in buurten, op scholen en in politieke partijen.
Op de korte termijn zetten wij ons in voor het realiseren van het Burgerberaad Klimaat. We zien dit
tevens als opstap naar het burgerberaad als wettelijk geregelde optie inzetbaar voor veel meer
maatschappelijke vraagstukken.
Graag brengen wij tien invalshoeken onder de aandacht van de expertcommissie
burgerbetrokkenheid klimaat.
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1. Huidige participatie-trajecten zijn ontoereikend
* Sinds het begrip participatie onderdeel is geworden van ons politieke bestel is er veel en op alle
niveaus geëxperimenteerd met vormen om burgers te laten meepraten bij het tot stand komen van
overheidsbeleid,.
* Veel voorbeelden daarvan zijn aansprekend. Ze leiden bijvoorbeeld tot meer betrokkenheid van
burgers bij hun leefomgeving. Contact en een goed gesprek tussen raadsleden/TK-leden en burgers
zijn zeer zinvol. De politiek wordt er menselijker van.
* Maar dit alles leidt nog niet tot meer democratie. Er is geen werkelijke zeggenschap / invloed /
macht voor burgers. Ook inclusiviteit (doen echt alle relevante groepen in bevolking
mee) is op dit moment niet gewaarborgd en dat verdient meer aandacht.
* En er zit nog een gevaarlijke adder onder het gras. Ieder ‘participatietraject’ dat
suggereert dat bewoners zeggenschap of invloed hebben waar dat vervolgens niet
wordt waargemaakt, draagt bij aan afbrokkelend politiek vertrouwen. De term
‘koekoeksklok- participatie’ wordt herkend door vele betrokkenen (1).
* Dit betekent dat de huidige aanpak van burgerparticipatie te weinig bijdraagt aan het
vergroten van draagvlak voor overheidsbeleid.
* Er valt sleetsheid waar te nemen en ook vermoeidheid bij ambtenaren. Bewoners
raken gefrustreerd en zijn minder bereid om in de toekomst mee te doen.
* Ondanks de goede wil van de velen die zich inzetten voor onze democratie!

2. Burgerberaad biedt condities voor echt meedoen in de democratie
* Een burgerberaad biedt het perspectief dat er oplossingen worden gevonden voor complexe
maatschappelijke vraagstukken. Hier kan de inclusiviteit worden gewaarborgd.
* Een representatieve groep gelote burgers gaat in vrijheid, zonder verantwoording af te hoeven
leggen aan een ‘partij’, zonder belangen om een zetel te behouden en zonder andere last of
ruggespraak, met elkaar in gesprek.
* Alle perspectieven, alle vragen, alle belangen kunnen worden ingebracht. Het gesprek wordt
gekenmerkt door vragen stellen, onderzoek, dialoog, afwegen, verdiepen et cetera. Het
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burgerberaad is daardoor in staat om als groep tot een realisatie van het algemeen belang te komen,
om vanuit een toekomstperspectief te denken en concrete oplossingen te bieden (2).
* Mits er wordt voldaan aan de essentiële voorwaarden (zie 3.) kan het burgerberaad voortgang
creëren in ieder lastig maatschappelijk vraagstuk, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau.

3. Het burgerberaad: de essentialia
* Burgerberaad heeft zin als het een echt aanvullende rol krijgt op de huidige democratie, op het
huidige politieke instrumentarium. Dat betekent:
* Het burgerberaad heeft een duidelijke vraag én een mandaat.
Vraag
Het burgerberaad krijgt een open vraag mee omtrent een urgent
maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld: 'Welke besluiten moeten regering
en parlement nemen om de klimaatcrisis en de bredere ecologische crisis op
te lossen?' Hierbij kunnen kaders worden meegegeven, bijvoorbeeld dat het
aan moet sluiten bij recente breed gedragen wetenschappelijke inzichten en
belangrijke gidsprincipes respecteert zoals proportionaliteit ten opzichte van
de geadresseerde risico’s; sociale rechtvaardigheid; een bewustzijn van de
globale impact van de Nederlandse productie en consumptie; en het
voorzorgsbeginsel
Mandaat
Mandaat houdt in: de aanbevelingen van het burgerberaad met een duidelijke meerderheid (bv 65%)
worden onverkort overgenomen door de Tweede Kamer.
* Het burgerberaad werkt toe naar concrete aanbevelingen/ besluiten die door de Tweede Kamer
een op een overgenomen kunnen worden.
* Het mandaat wordt verstrekt onder de voorwaarde dat het burgerberaad voldoet aan álle van de
hier volgende principes:
- gelote burgers;
- representatie en inclusie (o.a. een dagvergoeding helpt om iedereen in staat te stellen mee te
doen);
- eerlijk en transparant proces;
- deliberatie middels dialoog;
- begeleid door een onafhankelijke organisatie (met aantoonbare expertise)
- voldoende tijd en middelen om de informatie te doorwerken die het burgerberaad relevant vindt;
- transparantie (open en openbaar waar mogelijk);
- afwezigheid van politieke inmenging en lobby
- onafhankelijk toezicht met verantwoording aan de Tweede Kamer;
- democratische besluitvorming (deep democracy, consent).
Proces
Dit betekent dat de politiek een controlerende taak houdt maar enkel op het proces waarlangs het
burgerberaad tot zijn voorstellen is gekomen.
* Het procesontwerp -met bijvoorbeeld de wijze waarop wordt geloot, de criteria voor representatie,
de vraag/ vragen waarmee het burgerberaad aan de slag gaat, de organisatie van het burgerberaad
en de organisatie van het toezicht) wordt vooraf besproken en vastgesteld door de Tweede Kamer.
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* Na afloop bespreekt de Tweede Kamer het procesverslag dat is opgesteld door de onafhankelijk
toezichthouders op het burgerberaad (3).

(4) De organisatie van het burgerberaad
* De organisatie van het burgerberaad ligt in handen van een onafhankelijke organisatie
* Taken zijn bijvoorbeeld: de loting; samenstellen representatieve groep (dus ook het toepassen van
selectiecriteria); vaststellen van de precieze criteria waaraan de uitvoering moet voldoen (vertaling
van het politieke besluit); selectie van de partij die de facilitatie gaat uitvoeren; instellen
onafhankelijk toezicht;
* Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen en inzichten opgedaan in andere landen.
* Voldoende budget is noodzakelijk (4).

(5) Brede maatschappelijke dialoog voor noodzakelijke inbedding
* Het burgerberaad moet léven. De groep gelote burgers is zich bewust dat zij namens alle inwoners
van ons land deze beraadslaging doen én de inwoners zijn zich dat ook bewust. Zij volgen het proces.
Ze zien welke vraagstellingen het burgerberaad opwerpt, op welke wijze naar informatie wordt
gezocht, en hoe de dilemma’s worden geformuleerd. Zij kunnen zich inleven en daarmee ontstaat
vertrouwen en draagvlak in de maatschappij.
* De wijze waarop de beraadslagingen plaats vinden helpt daarbij. Het draait om vragen stellen,
onderzoekend opstellen, luisteren, meningen uitstellen, respect voor verschillen in positie en
perspectief. Het hele land wordt zich bewust dat er op een heel andere wijze politiek wordt
bedreven. Er is niet alleen een andere groep mensen aan zet, maar het gaat om een volstrekt andere
insteek: middels dialoog en het werkelijk snappen van waar inzichten conflicteren en waar belangen
botsen en door het in- en uitzoomen (out of the box; op een ‘hoger niveau’ zoeken naar oplossingen),
wordt toegewerkt naar voorstellen die gedragen worden door een zo groot mogelijke meerderheid
in het burgerberaad.
* Vanaf dag een van het proces (het vaststellen van de opdracht/ vraagstelling/ mandaat) wordt er
een brede maatschappelijke dialoog gevoerd. Iedereen die daaraan meedoet ervaart wat de
dilemma’s zijn, hoe complex het vraagstuk is, de urgentie, hoe belangen conflicteren en dat er
creativiteit nodig is. En dit zal mogelijk een ‘wij’- gevoel veroorzaken: hoe moeilijk het ook is, we
moeten vooruit, we móeten lastige besluiten nemen. En dat kunnen we accepteren doordat er
respect is voor alle perspectieven.
* Hier ligt een taak voor het brede maatschappelijke middenveld: politieke organisaties,
bewonersorganisaties, hun koepels, maatschappelijke instellingen, ngo’s en welzijnsorganisaties. Een
ieder die nu ook een plek inneemt in het politieke/maatschappelijke veld wordt aangespoord om
mee te helpen het burgerberaad lévend te laten zijn.
* Ook tijdens het burgerberaad wordt erop ingezet om zoveel mogelijk mensen en organisaties
betrokken te houden. Een transparant proces in het burgerberaad gaat daarbij helpen. Iedereen kan
op de hoogte zijn van de voortgang in het proces (van vragen, naar info-verwerking, naar
aanbevelingen) en iedereen kan meekijken naar de inbreng van de experts in het beraad (bij de
beraadslaging zelf is vrijheid en veiligheid van het grootste belang; deze is daarom niet openbaar).
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(6) Over de relatie overheid – burgers – democratie.
* Een steeds groter deel van de bevolking doet actief mee in het vormgeven aan de directe leef
omgeving. Er is een enorme groei in inwonersinitiatieven en allerlei vormen van ‘commons’. Veel
mensen willen ook meedoen aan politieke processen. In participatieprocessen vanuit gemeentes
bijvoorbeeld laten veel mensen zich zien.
* Er is een duidelijke wil, maar zoals gezegd is er ook veel teleurstelling omdat men zich te weinig
herkent in wat er gebeurt met de inspraak. Bewoners en bewonersinitiatieven kunnen niet in positie
komen omdat procedures daar niet op zijn afgesteld. Citaat uit recent onderzoek in Amsterdam:
‘Bewoners voelen zich niet serieus genomen. Het plan of de besluiten liggen er al op het moment dat
er inspraak plaatsvindt’ (Parool 23-12-2020 –(5)).
* Ook op de terreinen waar de overheid specifiek taken heeft naar burgers, komen overheid en
burger vaak tegenover elkaar te staan i.p.v. mét elkaar. Zie het rapport over de Toeslagen affaire:
overheidsuitvoering is (vaak) doorspekt van wantrouwen, discriminatie, en is vaak niet-transparant.
De democratische organen (Tweede Kamer, gemeenteraad, etc.) zouden hierop moeten kunnen
corrigeren maar ze zijn te zeer ‘verknoopt’. In Buitenhof d.d. 20 december was te beluisteren hoe
kritische Kamerleden onder druk worden gezet door ministeries, ministers, partijgenoten, medeKamerleden.
* Voor een veilige en rechtvaardige toekomst hebben we burgers nodig die politiek bewust zijn, die
in staat zijn om samen problemen op te lossen en met elkaar in gesprek kunnen blijven. Het zal niet
iedereen aanspreken om zelf deel te nemen aan politieke besluitvormingsprocessen (het beeld is
veelal gevormd naar de huidige praktijk) maar voorbeelden leren dat als mensen gevraagd worden,
geloot worden, er over in gesprek komen, wel degelijk beseffen dat ze een verantwoordelijkheid
hebben. Gaandeweg kunnen deze burgerschapsvaardigheden groeien en zich verder ontwikkelen.
* Burgers kunnen en willen zich dus wel bemoeien met politieke besluitvorming wanneer zij erop
kunnen vertrouwen dat ze ook invloed hebben én als ze het gevoel hebben ‘de overheid is van ons’.

(7) De overheid en politiek als dienaars van het volk
* In veel overheidsorganen wordt nagedacht over hun relatie met de inwoners voor wie ze werken.
Door bestuursscholen wordt onderzoek gedaan. Het model van de Nederlandse School voor
Openbaar Bestuur (NSOB) heeft veel aanhang. Er wordt een ontwikkeling geschetst waarbij het
overheidsorgaan zijn traditionele taken t.a.v. rechtsbescherming, burgerzaken en handhaving
behoudt, maar op veel andere terreinen echt gaat samenwerken met de samenleving. In bijgaand
kwadrant kunt u zien dat de beweging gaat richting ‘co-creëren’ (overheid en burgers ontwikkelen
samen) en naar de overdracht van daartoe geschikte taken naar inwoners initiatieven (middels het
wettelijk verankerde uitdaagrecht). Het model heet: responsieve overheid.
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* Deze mooie en noodzakelijke ontwikkeling is gaande maar met horten en stoten. Ook hier is de
kanteling of transitie gaande, die we ook op andere terrein zien (6). De balans overheid – marktinwoners/samenleving gaat ingrijpend veranderen. Veel actieve inwoners wijzen erop dat de
overheid nog te zeer verknoopt is met de markt en dat inwoners zich daarnaar moeten voegen. De
omdraaiing daarvan is wezenlijk in de transitie die nodig is.
* Deze kanteling biedt een geweldig perspectief. Burgers die zich herkennen in hun overheid, die zien
dat hun behoefte en inspanningen worden gehonoreerd, terwijl tegelijkertijd die overheid het
doorhakken van lastige knopen niet uit de weg gaat; en die zien dat de overheid voortbouwt op de
maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd in bewonersinitiatieven en commons. Kortom zij
ervaren dat de overheid dienstbaar is aan de samenleving. Niet voor niets heet een minister Minister
– het Latijnse woord voor DIENAAR.

8. Op weg naar de ‘responsieve’ overheid.
* De gewenste systeemverandering vertrekt vanuit het uitgangspunt dat de overheid van de
samenleving is. Velen vinden dat de overheid nu zich te zeer richt naar de markt en werkt volgens
principes van marktwerking. In de driehoek overheid- burgers- markt dienen burgers beter in positie
te komen (8).
* Ook is nodig dat burgers die mee willen doen aan co-creëren en ‘taken overnemen’ worden
gefaciliteerd in het bereiken van een ‘gelijk speelveld’.
* En nodig is dat er meer experimenten komen waarbij burgers / bewonersinitiatieven als
gelijkwaardige partner meedoen, ofwel als mede-opdrachtgever, uitvoerder of opdrachtnemer. Het
kan bijvoorbeeld gaan om een grote aanbesteding in welzijnswerk; gebiedsontwikkeling; een
woonproject. Het zogeheten uitdaagrecht dat er is moet gaan worden toegepast in de vorm dat er
reguliere gelden worden ‘overgeheveld’ naar initiatieven vanuit burgers (nu worden er veelal
tijdelijke subsidies ingezet) (9)
* En dat deze ontwikkelingen gelegitimeerd worden door een grote betrokkenheid van ‘omringende’
burgers (bijvoorbeeld mensen die de gevolgen zullen voelen).
* Deze betrokkenheid valt te bereiken doordat mensen mogen meepraten EN MEE BESLISSEN!
* De meest toereikende vorm hiervoor die we op dit moment tot onze beschikking hebben is het
burgerberaad.
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9. De transitie kan sneller en sterker verlopen met het burgerberaad.
* Nu komt het nog te vaak voor dat het overheidsapparaat (gemeente/ provincie) een heel mooi en
succesvol traject doorloopt met burgerinspraak, maar dat aan het einde de raad of de staten ánders
besluiten. In het huidige democratisch bestel is dat hun goed recht, maar het ondermijnt de transitie
waaraan overheidsorganisaties zeggen te werken!
* Burgers gaan meedoen als zij ervaren dat ze echt invloed en zeggenschap krijgen. Het gaat dus om
een serieuze verschuiving van de politieke macht. Burgers beslissen in burgerberaden over zaken uit
hun directe leefomgeving en zij helpen de politiek om lastige maatschappelijke knopen door te
hakken.

10. Tot slot: burgerberaad wettelijk regelen
* Wij vinden dat het Burgerberaad in de wet verankerd moet worden als een belangrijk nieuw
aanvullend instrument voor ons democratisch bestel

11. Referenties
(1) Lees de blogs op www.deruimtemaker.nl Alle punten waarop burgers en burgerinitiatieven in
relatie tot overheden buiten spel komen te staan worden hierin wel beschreven.
(2) Zie voor een aantal voorbeelden onze site: https://www.detransitiemotor.nl/burgerberaad/
(3) De uitstekende gids burgerberaad van Extinction Rebellion mag hierbij niet onvermeld blijven:
https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/C3LgDefzA4kCBNp#pdfviewer
(4) Zie bijvoorbeeld rapporten van de OECD https://www.oecd.org/gov/open-government/goodpractice-principles-for-deliberative-processes-for-public-decision-making.pdf NB Het OECD doet acht
aanbevelingen op het burgerberaad te verbeteren.
en Carnegie https://carnegieeurope.eu/2020/11/05/getting-climate-citizens-assemblies-right-pub83133
(5) Mbt het belang van onafhankelijkheid kan niet genoeg worden benadrukt. Beluister bijvoorbeeld
Pieter van Vollenhove op radio 1 (22 december 8.23 uur). Ic gaat het over inspecties. Zonder
onafhankelijk toezicht is er geen tegenkracht (counterbalance). Een pijler in onze democratie.
(6) https://www.parool.nl/amsterdam/bestuurders-en-inwoners-oordelen-keihard-over-bestuuramsterdam~b62b5113/
(7) zie bijvoorbeeld het onderzoeksrapport van NSOB samen met transitie instituut Drift:
https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/draagvlak-transities
(8) Procedures, aanbestedingen, planprocedures, gebiedsontwikkeling, aanbestedingen ook met
betrekking tot taken in de wijk, et cetera op allerlei terreinen zijn zo ingewikkeld dat burger en
burgerinitiatief hooguit wordt ‘gehoord’ maar niet als gelijkwaardige speler meedoet aan de
ontwikkeling van de leefomgeving. Lees hierover dit rapport van de Raad voor de Leefomgeving
https://www.rli.nl/sites/default/files/toegang_tot_de_stad_website_def.pdf
(9) Zie voor voorbeelden, inzichten en ontwikkelingen de site van Democratie in Actie (BZK)
https://lokale-democratie.nl/cms/view/57979262/uitdaagrecht
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