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Commissie Brenninkmeijer:  
Burgerfora aanbevolen voor klimaatbeleid 

  

“De dialoog tussen deelnemers aan 
een burgerforum kan bijdragen aan 
grotere betrokkenheid en kan leiden 

tot rijkere oplossingen waar veel 
burgers zich meer eigenaar van 

voelen, zelfs als het gaat om 
vraagstukken waarbij de belangen in 

onze samenleving op het eerste 
gezicht ver uiteen liggen en 

onverenigbaar lijken.” 
 

   

     

Maandag 22 maart presenteerde de commissie Brenninkmeijer het onderzoeksrapport 
naar de mogelijkheden van het inzetten van burgerfora rondom klimaatbeleid. Aanleiding 
was de motie Mulder die in oktober 2020 werd aangenomen door de Tweede Kamer. 

De commissie komt tot de conclusie dat Burgerfora en Burgeraden zoals de G1000 een 
belangrijke rol kunnen vervullen in ons democratische stelsel. Daarom wordt in het rapport 
gepleit voor de inzet van burgerfora op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

We zijn blij met de conclusie van de commissie en de genuanceerde beschrijving van het 
fenomeen. G1000 is van de zijlijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport 
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als lid van de klankbordgroep. Een deel van onze aanbevelingen is overgenomen in het 
rapport. 

We hopen dat het rapport ter harte wordt genomen, straks door de onderhandelaars aan 
de formatietafels. Lees meer… 

 

Het plan voor de G1000Landbouw is klaar! 

Een nieuwe mijlpaal: het plan van aanpak voor de G1000Landbouw is compleet, wij 
zijn er klaar voor! Maar we hebben er wel een dubbel gevoel bij. 

 

We zijn blij en trots: er ligt een gedetailleerd Plan van Aanpak om een Nationaal 
Burgerberaad te organiseren over de landbouw. Waarbij de keuzes niet over, maar met 
burgers en boeren worden gemaakt. 

Maar om zo’n dialoog goed te voeren is het belangrijk dat die burgers, boeren en andere 
belanghebbenden met elkaar om tafel gaan en elkaar in de ogen kunnen kijken. Door de 
Coronacrisis zit dat er voorlopig niet in! 

Een samenvatting van onze plannen vind je hier, of wandel een rustig door onze 
verbeelding (infographic) onderaan deze nieuwsbrief.  

Intussen wordt in Den Haag een nieuwe regering gevormd en zijn de meningen over de 
toekomst van de landbouw onverminderd gepolariseerd. Daarom bouwen wij verder aan 
de BoerBurgerCoalitie en onze Kenniscoalitie. Wij hopen met onze ambassadeurs steeds 
meer mensen te overtuigen van de noodzaak van een G1000Landbouw. We hebben jullie 
hulp hard nodig om samen te zorgen dat de G1000Landbouw werkelijkheid wordt! 

Lees verder onder de afbeelding.  
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Word ook ambassadeur van 
de G1000Landbouw 

Deel jij het gevoel dat Nederland een 
burgerberaad nodig heeft om tot een 

gedeelde en gedragen visie te komen voor 
de toekomst van onze landbouw?

  

  

     

Dan wil je misschien wel ambassadeur worden van de G1000Landbouw, net als deze 
boeren, burgers, oud-politici, bestuurders en wetenschappers. Als ambassadeur help je 
mee om de G1000Landbouw een realiteit te maken, door op jouw eigen manier het idee te 
steunen. Als je je nu aanmeldt, krijg je een uitnodiging voor de ambassadeursbijeenkomst 
die we op elke eerste woensdagavond van de maand houden. Een mooie kans om andere 
ambassadeurs te ontmoeten, en om meer te horen over het Burgerberaad. Kan je niet op 
deze datum? Dan spreken we afzonderlijk af voor een ander moment - we willen je graag 
leren kennen! Lees meer… 

Ontvang je de e-mailupdates van de G1000Landbouw nog niet? Meld je dan hier aan. 
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Bureau Burgerberaad

Misschien ben je Bureau Burgerberaad al 
wel tegengekomen. Zo niet dan vertellen we 

je graag wat meer 
 

  

     

Bureau Burgerberaad bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzetten voor een 
burgerberaad over de klimaatcrisis op nationaal niveau. Dit pleidooi is mede aanleiding 
geweest voor de motie Mulder die in het najaar van 2020 is aangenomen. 

Bureau Burgerberaad heeft twee hoofdactiviteiten: 

• Bewustzijn kweken bij het grote publiek over de mogelijkheid van een 
burgerberaad over het klimaat. 

• Informatie over de voorwaarden van succesvolle burgerparticipatie delen met 
gekozen politici en ambtenaren. 

Vind jij ook dat er een Burgerberaad over het klimaatbeleid niet alleen op lokaal en 
regionaal, maar vooral ook op nationaal niveau noodzakelijk is? Onderteken de petitie. 

Bureau Burgerberaad bestaat uit: Eva Rovers (schrijver), Jelmer Mommers (schrijver voor 
o.a. De Correspondent), Matthea de Jong (directeur Tolhuistuin en initiatiefnemer Warming 
Up), Mirjam de Pagter (G1000.nu, op persoonlijke titel), Roebyem Anders (sociaal 
ondernemer) en Ellen Maassen (G1000Landbouw, op persoonlijke titel). 

 

Meer over burgerberaad en democratie 

Er is duidelijk groeiende belangstelling voor deliberatieve democratie in Nederland. We 
hebben hier drie recente informatieve video’s voor je geselecteerd, die we van harte 
aanbevelen:  

• VPRO Tegenlicht, aflevering 14 maart: De weerbare democratie 
• Webinar van het Ministerie van BZK over Burgerberaden, 11 maart 
• Webinar van Springtij van 8 maart over een burgerberaad over het klimaat. 

•  
 

Bekijk hier hoe de G1000Landbouw eruit komt te zien 

 

Stichting G1000.nu Winnaar 2021 
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