
Burgerberaad voor klimaat in Nederland 

https://decorrespondent.nl/13324/vandaag-spreek-ik-minister-jetten-over-zijn-klimaatbeleid-

dit-ga-ik-hem-adviseren/1672125958580-45354700  

SAMENVATTING van de aanbevelingen in het artikel van Eva Rovers  

Vertrouw burgers - ze kunnen zeer ingewikkelde problemen kraken (blijkt uit wereldwijde 

praktijk) Hier vind je een selectie van burgerberaden die wereldwijd plaatsvinden.  

Burgers kunnen wel degelijk voorbij hun vooroordelen kijken en beslissingen nemen die op 

de korte termijn nadelig zijn voor henzelf, maar gunstig zijn voor het gemeenschappelijk 

belang en voor toekomstige generaties. 

Zorg dat een burgerberaad uit heel verschillende mensen bestaat, qua leeftijd, geslacht, 

woonplaats en opleidingsniveau, kennis en ervaring. Die hebben samen minder last van blinde 

vlekken. En ook zodanig divers dat elke inwoner van Nederland kan denken: daar zit iemand 

zoals ik. Daarom deelnemers selecteren via een gewogen loting.  

Gebruik de gesprekstechnieken zoals die bij burgerberaden worden gebruikt, die voorkomen 

onenigheid en polarisatie en bevorderen begrip en lange termijn denken. 

Maak vooraf duidelijk wat er verwacht wordt en wat er met de uitkomst gedaan wordt, om 

teleurstelling (en wantrouwen in de politiek) te voorkomen.  

Het burgerberaad kan eventueel gevolgd worden door een meerkeuzereferendum of een 

preferendum zodat de hele bevolking een kans heeft om zich uit te spreken (zonder polarisatie 

zoals bij ‘voor-of-tegen-referendum’) 

Betrek de hele samenleving. Met een goede publiekscampagne, al ver voor het burgerberaad 

start. Zo veel mogelijk mensen moeten weten dat er een burgerberaad gaat plaatsvinden, 

welke vraag er centraal staat, hoe de selectie van deelnemers en experts plaatsvindt, en wat er 

met de uitkomsten zal gebeuren.  

Wees open, vindbaar en zichtbaar. Tijdens het burgerberaad moet het voor iedereen duidelijk 

zijn op welke informatie de deelnemers zich baseren. Zorg dus voor een goede online 

omgeving, waar alle documenten terug te vinden zijn en waar iedereen de informatiesessies 

via een livestream kan volgen. Dat platform kan meteen ook dienen voor inbreng vanuit de 

samenleving: vraag inwoners, belangengroepen en bedrijven om ideeën, informatie of 

feedback te delen.  

Pauline Schakenbos 
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