PERSBERICHT
De burgers van dit land willen meedenken over het
klimaat- en energiebeleid
“Eerst meedenken - dan meedoen”
Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO; www.npbo.nl) kreeg in mei
het verzoek van de SER en het ministerie van EZK om samen met Klimaatavontuur
(www.klimaatavontuur.nl) een serie bijeenkomsten te organiseren waarin burgers konden
aangeven welke zorgen, vragen, bedenkingen en wensen er bij hen leven over het toekomstige
klimaat- en energiebeleid. De uitkomsten van die bijeenkomsten zouden ingebracht worden in de
toen nog lopende onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord. Daarom was haast geboden:
we begonnen aan de klus half mei, organiseerden vijf bijeenkomsten door het gehele land, wisten
ruim 150 actieve deelnemers te mobiliseren en zonden medio juni een eerste verslag op hoofdlijnen
naar de opdrachtgevers. Nu is het volledige verslag beschikbaar en daarin komen zaken aan de orde
waaraan niet kan en niet mag voorbij worden gegaan door overheden en alle andere partijen die
ernst willen maken met het klimaatbeleid en de energietransitie.
Op 10 juli 2018 werd het “Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord” wereldkundig gemaakt
door de Voorzitter van de onderhandelingen over dat akkoord, de heer Ed Nijpels. Zoals de naam al
suggereert, is dat document geen finale uitkomst, maar veeleer een tussenstation. In het najaar moet
het nader worden uitgewerkt op regionaal niveau in “Regionale Energiestrategieën” en dat moet
leiden tot een definitief akkoord tegen het einde van dit jaar.
Tot nu toe vonden de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord plaats achter gesloten deuren
tussen partijen die daarvoor specifiek waren uitgenodigd door minister Wiebes. Het gaat daarbij
dominant om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van natuur- en milieuorganisaties. Dat
kleurt niet alleen de onderhandelingen, maar heeft ook directe invloed op de uitkomsten. Daarom
drong het NPBO er al in januari 2018 bij minister Wiebes op aan om ook burgers te betrekken. En dat
niet alleen omdat het ultiem de burgers zijn die voor de kosten opdraaien, maar ook omdat actieve
betrokkenheid van burgers voorwaarde is om een succes te maken van een nieuw Klimaatakkoord.
Bovendien valt er bij burgers heel veel kennis en ervaring op te halen.
Wat zijn de boodschappen die burgers afgaven in die vijf bijeenkomsten? Slechts enkele hoofdzaken.
• Ja, we beseffen dat het tegengaan van opwarming en het terugdringen van CO2 uitstoot gevolgen
zal hebben voor onze leefwijze en de kwaliteit van leven.
• Ja, we willen aan de slag (op een enkele klimaatscepticus na want die waren er ook en ook die
waren welkom), maar we weten al te vaak niet hoe en van de overheid krijgen we geen steun.
• Nee, we beschouwen de overheid niet als een betrouwbare bron van informatie (en soms zelfs
niet als een betrouwbare partner) want al te vaak is informatie uit die bron eenzijdig.
• Ja, we willen dat het nieuwe klimaat- en energiebeleid rechtvaardig is, de lusten en lasten eerlijk
verdeelt en ook mensen met weinig geld in staat stelt om mee te doen.
• Nee, het is voor ons onbegrijpelijk dat gehele sectoren als de lucht- en de scheepvaart vanwege
politieke/bestuurlijke overwegingen buiten beschouwing blijven .
• En net zo onbegrijpelijk is het dat er in ons land sprake is van een politiek taboe om zelfs maar na
te mogen denken over de inzet van thorium gebaseerde kernenergie

•

Ja, het nieuwe klimaat- en energiebeleid moet gebaseerd zijn op natuurwetenschappelijke en
technische analyses en niet meer - zoals nu - op door de politiek bepaalde uitgangspunten.

Dat zijn geen triviale punten - integendeel! Voor meer bijzonderheden: zie zowel het verslag op
hoofdlijnen van half juni als het nu beschikbare volledige verslag. En ervaar ook in dat laatste verslag
met hoeveel passie en met hoeveel deskundigheid er door de deelnemers aan elk van die vijf
bijeenkomsten werd deelgenomen. Boosheid, frustratie, enthousiasme, plezier: het kwam allemaal
voorbij. De meest aansprekende samenvatting van alles wat langs kwam in die vijf bijeenkomsten is
wellicht de uitspraak van een boerin uit Twente: “Nou, als ik het allemaal zo hoor, wil ik best meedoen,
maar dan wil ik wel eerst meedenken”.
Als het goed is, krijgt ze daar alle kans voor want het rapport op hoofdlijnen van medio juni was
ongetwijfeld één van de redenen dat het “Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord” van 10
juli een apart hoofdstuk 5 bevat specifiek over burgerparticipatie. Daarin wordt niet alleen de
wenselijkheid bepleit van burgerparticipatie bij het uitwerken van het nieuwe Klimaatakkoord in het
najaar en bij de uitvoering daarvan in de jaren daarna, maar worden ook concrete aanbevelingen
gedaan om dat op te pakken.
Het NPBO gaat daarom op korte termijn concrete voorstellen ontwikkelen hoe burgers betrokken
kunnen en moeten worden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën die als input gaan
dienen voor het definitieve Klimaatakkoord.
Zie het nu beschikbare volledige verslag van die vijf burgerbijeenkomsten over het Klimaatakkoord dus
niet als een afsluiting, maar als een begin. Als de agenda waarmee betrokken burgers aan de slag gaan
als ze straks het gesprek aangaan om te komen tot die Regionale Energiestrategieën.
*******
Het rapport is te downloaden via: https://www.npbo.nl/wp-content/uploads/2018/08/Rapportmeedenken-om-mee-te-doen-NPBO-bijeenkomsten-klimaatakkoord.pdf
Mocht u nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met Rob Rietveld van het NPBO via:
rob.rietveld@npbo.nl of via 06 46 375 095

