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Titelmotie

: Burgerfora in Zuid-Holland

Datum

:7 april202l

PS

Onderwerp

: Burgerberaad/Burgerfora

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 7

april202l;

Overwegende dat:
B¡j grote transit¡evraagstukken, zoals het klimaatvraagstuk en de energietransitie, het van

groot

belang is inwoners zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken om tot de juiste en gedragen
oplossingen en keuzes te komen;
Het rapport van Brenninkmeijer "Bg!fs!!en_þjj_Kl !" 27 maar'L2O27is verschenen, waarin
een uitgebreide analyse is gedaan van de voor -en nadelen van burgerfora voor zowel lokale,
regionale en nationale toepassingen;
De bevindingen in dit rapport ten aanz¡en van burgerfora ook interessant zijn voor de

participatievraagstukken waar de provincie mee te maken heeft;
'politieke participatie' binnenkort behandeld wordt in de lntegrale Commissie, naar aanleiding
van het agenderingsverzoek van D66,

Verzoeken het college:
Om een inhoudelijke reactie op het rapport van Brenninkmeijer, waarin de mogelijkheden ten
aanzien van burgerfora voor Zuid-Holland worden gepresenteerd.
Deze reactie aan te bieden binnen 1 maand na het aannemen van deze motie, zodat het in de
beraadslaging kan worden betrokken bij de voorjaarsnota/kadernota in de PS vergadering van L4
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en gaan

S.

overtot de orde van de dag!
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Toelichting
De motie van het TK-lid Agnes Mulder (7 oktober 2020) riep de regering op een overzicht voor te

bereiden waarin de mogelijkheden van burgerpanels met de voor- en nadelen en de ervaringen in
Nederland en in het buitenland worden beschreven, met een grote Kamermeerderheid is
aangenomen. Hieruit resulteert het Adviesrapport Betrokken bij klimaat door de commissie

Brenninkmeijer.
Wat is een burgerforum? "Burgerforum, burgerpanel of burgerberaad worden vaak inwisselbaar
gebruikt. Het 'burgerforum' heeft als bouwstenen: lntensieve vorm van burgerparticipatie; Min of
meer representat¡eve groep burgers; Bijeengebracht op basis van (gestratificeerde) loting; en
intensief proces met een focus op deliberatie. Een burgerforum heeft gemiddeld een doorlooptijd
van zes tot zeven maanden. ln deze periode zijn er verscheidene - hybride - bijeenkomsten verspreid
over meerdere dagen of weekenden. Tijdens deze bijeenkomsten doorlopen de deelnemers de
volgende stappen: informeren, delibereren en adviseren. De groep zal veelal uiteindelijk tot een
gezamenlijk oordeel komen, dat idealiter een consensus is, of anders een besluit dat door een
(vooraf bepaalde) meerderheid wordt gesteund, met eventueel duidelijk geformuleerde
a lternatieven of tegensta ndpu nten." (Comm issie Brenninkmei jer, 20211
Op de agenda van de lntegrale Commissie van 14 april staat de bespreking van participatie van ZuidHollanders, aan de hand van de vragen: ln welke mate vinden we als Staten de politieke participatie
van Zuid-Hollanders (waaronder jongeren) belangrijk en willen we deze versterken? Met welke
vorm(en) zouden we deze participatie kunnen versterken? Zijn we bereid daar ook een budget
tegenover te stellen? De gevraagde reactie van GS kan betrokken worden bij de eventuele
voorstellen die uit deze bespreking volgen.

