
Tekst inspreken Commissie Bestuur 20 mei 

Beste leden van de Commissie Bestuur, 

De tijd dringt. Ik heb nu drie minuten, maar ook de aarde heeft een grote wekker die aftikt tot, zoals 

experts het zouden zeggen, “de pleuris uitbreekt”. De aarde heeft gelukkig wat meer dan drie 

minuten, maar de tijd die we hebben om een opwarming van 2 graden te bereiken wordt steeds, 

steeds korter. Dit weten jullie ook, de Gemeente Haarlem riep bijna twee jaar geleden al de 

klimaatcrisis uit, samen met Amsterdam en Utrecht.  

Velen zijn het met mij, en de rest van XR Haarlem, eens dat er te weinig wordt gedaan om onze 

doelen te behalen. We hebben een nieuwe manier nodig, om de keuzes te maken die ervoor zullen 

zorgen dat mijn generatie kan genieten van een leefbare planeet, net zoals jullie. 

Dit is geen persoonlijke aanval op jullie, de gemeente, of op de Rijksoverheid, maar een constatering 

dat verandering soms van levensbelang is. Deze nieuwe weg, zo zegt XR, vinden wij in het 

burgerberaad: een samenkomst van burgers die na overleg en informering een lijst adviezen geeft 

aan de lokale of landelijke overheid.  

Ik sprak mij op het klimaatalarm van 14 maart al uit voor dit burgerberaad. Ook gisteren waren jullie 

uitgenodigd voor het Webinar over het burgerberaad. Als jullie niet teveel afgeleid werden door de 

ongelofelijk knappe presentator, zullen de voordelen van het burgerberaad die gisteravond zijn 

besproken jullie niet zijn ontgaan. Door een burgerberaad heeft Ierland nu regels rondom abortus en 

homohuwelijk. Ook voor het klimaat hebben al burgerberaden in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, 

Frankrijk en Ierland plaatsgevonden.  

Bij burgberaden hoeven de deelnemers zich geen zorgen te maken om hun partij, herkiezing of 

lobbying. Bij burgerberaden maakt geslacht, afkomst, opleidingsniveau niet uit om je stem te laten 

horen. Bij burgerberaden worden geïnformeerde keuzes gemaakt, door de experts die de 

deelnemers informeren. Lang verhaal kort: dit is de manier om tot nieuwe keuzes rondom klimaat te 

komen.  

Het is mij vraag aan jullie om hieraan mee te denken. Deze nieuwe inzichten, van de grond af, 

moeten snel worden aangewakkerd en toegepast, want tik tak, tik tak, tik tak, de klok tikt. En ik wil 

straks een mooie wereld achterlaten voor mijn kinderen, voordat het te laat is.  

 

 

 

 


