
Een burgerberaad in Haarlem 
Tekst ingesproken door Boris Vissers voor de commissie Bestuur op 1 oktober 2020 

Geachte commissieleden, 

Dank u voor deze gelegenheid om namens Extinction Rebellion in te spreken. Extinction Rebellion is 

een groep mensen die in opstand komt omdat de regering te weinig doet tegen de klimatologische 

en ecologische crises.  

De gemeente Haarlem heeft vorig jaar de klimaatcrisis uitgeroepen, maar ze pakt deze crisis volgens 

ons niet grondig genoeg aan. Wij willen door middel van een burgerberaad uit deze impasse komen. 

 

Hiertoe biedt een burgerberaad namelijk oplossingen. Een burgerberaad is een groep burgers die via 

loting uit de hele bevolking is samengesteld. Deze burgers worden eerst ingelicht door experts; 

vervolgens beraadslagen ze gedurende een aantal weekeinden; en ten slotte besluiten ze tot 

maatregelen. Een burgerberaad wordt in het leven geroepen met een duidelijke bevoegdheid: 

bijvoorbeeld, de Poolse stad Gdansk hield een burgerberaad over maatregelen  tegen 

overstromingen; zodra 80% van het burgerberaad met de maatregelen instemde, moest de 

gemeente die overnemen. 

 

Een burgerberaad  begint met een vraag door de overheid. In Nederland zijn er al een aantal  

burgerberaden geweest en de praktijk is dat de deelnemers hun plannen geregeld voorstellen aan 

politici en belangengroeperingen om te zien hoe realistisch die plannen zijn. Doordat politici 

betrokken zijn, staan ze vaak achter de besluiten. Overigens is er streng toezicht opdat burgers geen 

spreekbuis voor een groep worden: hun onafhankelijkheid vormt juist de kracht van een 

burgerberaad.  

In Frankrijk is er al een burgerberaad geweest voor het klimaat. President Macron heeft 146 van de 

149 aanbevelingen doorgegeven, waaronder een verbod op ‘ecocide’. Dit is het bewijs dat een groep 

willekeurig gekozen burgers soms verstrekkende maatregelen in het algemeen belang kan 

formuleren.  

 

Extinction Rebellion wil in Haarlem een burgerberaad over het klimaat en biodiversiteit. Wij dringen 

er op aan dat Haarlem de vraag stelt hoe maatregelen genomen kunnen worden. De situatie is 

ernstig. De gemeente Haarlem erkent dat. Als zij samen met burgers de noodsituatie te lijf gaat, dan 

zullen de besluiten ook een groot draagvlak hebben. Laat burgers de politiek helpen, nu het nog kan.  

 

Voor meer details bied ik u twee van onze boeken aan. Ten eerste ‘Burgerberaad: de noodzakelijke 

update van onze democratie’ en ten tweede 'Nu het nog kan' voor meer achtergronden. Bovendien 

nodig ik u uit voor een informatieavond over het burgerberaad op 27 oktober om acht uur ‘s avonds 

in De Pletterij. Tot dan! 



 

Extinction Rebellion heeft in september actie gevoerd in Den Haag en Amsterdam om de 

klimatologische en ecologische crises te bestrijden. Om nog te redden wat er te redden 

valt, wil de actiegroep een burgerberaad instellen. Een burgerberaad is een gelote groep 

burgers die zich laat voorlichten door experts, vervolgens daar uitgebreid over 

beraadslaagt en ten slotte bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden.  

 

Op 27 oktober geeft Extinction Rebellion Haarlem meer informatie over het 

burgerberaad. Als het de overheid al niet lukt om de klimaatcrisis adequaat aan te 

pakken, waarom dan wel een verzameling willekeurige burgers? Wat zijn de resultaten 

van het burgerberaad in Ierland, Frankrijk en Gdansk? En hoe kunnen we het 

burgerberaad in Haarlem inzetten om lokale maatregelen te nemen tegen de 

klimatologische en ecologische crises?  

 

Deskundige Walter Wittkamp zal zijn kennis over het burgerberaad delen. Er is 

uiteraard gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.  

 

U kunt zich voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen aan 

xrhaarlem@gmail.com  

 

Dinsdag 27 oktober - 20:00 uur - Pletterij in Haarlem 

 


