
LAAT BURGERS !

BESLISSEN

‘Rechtvaardige klimaatmaatregelen’ steunen op 
‘betekenisvolle publieke participatie, deliberatie en 

conflictbemiddeling’.  
— 

 IPCC RAPPORT OVER DE OCEAAN EN DE CRYOSFEER. 
SAMENVATTING VOOR BELEIDSMAKERS - 2019



De gevaren van de wereldwijde klimatologische en ecologische crises zijn zonder 
precedent. Actie kan niet langer uitgesteld worden! De Nederlandse regering 

moet een klimatologische en ecologische noodtoestand uitroepen, 
biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en broeikasgasuitstoot terugbrengen 

tot nul in 2025. 

De maatregelen die nodig zijn om deze crises het hoofd te bieden en verdere 
schade te beperken zijn ingrijpend en vragen om een breed draagvlak. Een 

burgerberaad moet de weg wijzen hoe de regering deze doelen kan bereiken.

Extinction Rebellion Nederland acht de volgende 
karakteristieken onmisbaar voor een geslaagd burgerberaad

VERTEGENWOORDIGING DOOR LOTING. Alle leden van het burgerberaad 
worden geselecteerd door loting, gecombineerd met gestratificeerde selectie. 
Deze methode garandeert dat het burgerberaad een brede afspiegeling is van de 
Nederlandse bevolking. 

CONSULTATIE VAN EXPERTS EN BELANGHEBBENDEN. De leden van 
het burgerberaad krijgen gebalanceerde informatie van experts en 
belanghebbenden, geselecteerd door een onafhankelijke organisatie. De leden 
van het burgerberaad mogen daarnaast zelf experts en belanghebbenden 
uitnodigen als zij dit nodig achten. 

EEN DELIBERATIEF PROCES. De leden van het burgerberaad overleggen in 
een gefaciliteerd proces over verschillende mogelijkheden voordat zij besluiten 
welke aanbevelingen zij de regering doen. Het burgerberaad krijgt voldoende tijd 
om tot een overwogen oordeel te komen.  

EEN HELDER EN BETEKENISVOL MANDAAT. De aanbevelingen van het 
burgerberaad zijn bindend voor de regering als ze gesteund worden door een 
gekwalificeerde meerderheid van de leden.  

EEN ONAFHANKELIJKE ORGANISATOR. Een onafhankelijke en 
gekwalificeerde organisatie krijgt het mandaat om het burgerberaad te 
organiseren en faciliteren. Noch de regering, noch Extinction Rebellion, noch 
enige andere belanghebbende organisatie mag het burgerberaad leiden. 

ZICHTBAARHEID EN TRANSPARANTIE. Het proces en de documentatie 
van het burgerberaad zijn openbaar. Informatie over het proces en de 
aanbevelingen van het burgerberaad wordt breed verspreid en toegankelijk 
gemaakt.


