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Geachte leden van de Commissie Bestuur, 

Dank voor de gelegenheid om in te spreken. Ik ben verheugd dat Haarlem stappen zet om ons mooie 
democratische systeem en het vertrouwen tussen burgers en overheden te verbeteren. Het 
instrument van burgerberaden (of burgerfora) is daar bij uitstek geschikt voor. Het biedt burgers de 
kans om hun kennis en inzichten te delen bij het begin van de beleidscyclus.  

Ik ben altijd bereid om ook over andere punten te komen praten, maar gezien de tijd beperk ik me nu 
tot 2 onderwerpen. 

De eerste is dat Burgerberaden de kloof tussen bestuur, politiek en burgers verkleinen. Dat blijkt uit 
veel onderzoeken. Zoals een recent internationaal onderzoek door de OESO, in Nederland recent 
opgetekend door de commissie Brenninkmeijer en uit verslagen van allerlei nationale en lokale 
Burgerberaden in Europa zoals lokale voorbeelden van steden in onder andere Polen en Hongarije. Er 
loopt nu een interessant programma bij Pakhuis de Zwijger hierover. Ze komen tot gelijke conclusies: 

Burgerberaden vergroten het onderlinge begrip tussen burgers, politiek en bestuur. 

Daarnaast wil ik graag een andere bevinding delen.  

Burgerberaden komen tot betere voorstellen. Beter in de zin van sneller, meer toereikend, met 
meer draagvlak en beter haalbaar.  

Mits goed georganiseerd. De organisatie is complex en moet door de opdrachtgever, het college van 
B&W, goed opgepakt worden. Er moet verzekerd worden dat de aanbevelingen die uit het 
Burgerberaad komen uitvoerbaar en haalbaar zijn. Dus passen binnen de financiële en wettelijke 
kaders. En rechtvaardig zijn voor de huidige en toekomstige inwoners. Ze moeten herkend en erkend 
worden door de hele bevolking. Daarom is de representativiteit en de autoriteit van het 
burgerberaad zo belangrijk. Een goede afspiegeling komt tot stand door gestratificeerde loting. De 
autoriteit door het burgerberaad eerst te laten leren over het onderwerp en over hoe ze onderling 
moeten beraadslagen. Zodat verschillende perspectieven worden gehoord en begrepen. 

Als we niet snel de klimaatverandering afremmen, dan wordt de toekomst zeer somber. Daarom wil 
ik afsluiten met het voorstel om een Haarlems burgerberaad te organiseren met de opdracht: 

Doe voorstellen die Haarlem a) kan uitvoeren om klimaatverandering tegen te gaan en b) zich kan 
wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

 

Dank voor u aandacht, 

Walter Wittkamp 


