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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met deze brief informeert het college u over het volgende.
Op 6 juli bent u via de raadsinformatiebrief Pilot Burgerberaad geïnformeerd over het voornemen
van het college om de mogelijkheden van een burgerberaad Duurzaamheid te verkennen.
Het college kiest voor een mini burgerberaad omdat een volledig burgerberaad, met een langere
doorlooptijd en meer ruimte voor uitloop, niet mogelijk is, mede gezien de verkiezingen in maart
2022. Daarnaast is het van groot belang voor Amsterdam om te oefenen met een burgerberaad en
te leren hoe een burgerberaad op een goede manier gefaciliteerd en toegepast kan worden in de
stad. Dit mini burgerberaad geeft ons die kans.
Aanleiding hiertoe is de inschatting van CE Delft, dat de CO₂-uitstoot in 2030 naar verwachting
tussen de 7% en 54% lager is dan in 1990. Het meest optimistische scenario ligt in lijn met de
geambieerde 55%. Met de huidige voorgenomen maatregelen is de prognose 37% reductie en
zoeken we dus nog wegen om alsnog richting de 55% reductie te gaan. Het college heeft u daarbij
ook aangegeven deze opgave met de stad te willen gaan onderzoeken. Samen met inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Om de kracht en ideeën van de Amsterdammer ten volle te benutten organiseert het college in
november een mini burgerberaad Duurzaamheid. De uitkomsten ervan worden begin 2022 aan de
Raad aangeboden.
Tijdens het mini burgerberaad gaan ongeveer 100 ingelote deelnemers van 16 jaar en ouder uit
Amsterdam en Weesp in een korte, intense periode samen met onafhankelijke experts en
begeleiding aan de slag. Op basis van uitgebreide informatie en overleg in meerdere sessies doen
zij aanbevelingen over beleid rondom extra maatregelen die genomen kunnen worden om de
klimaatdoelstellingen te halen. Met deze groep willen we een zo representatief mogelijke
afspiegeling van de Amsterdamse samenleving vormen.
De daarvoor noodzakelijke steekproef heeft inmiddels plaatsgevonden en binnenkort zullen de
uitnodigingen verstuurd worden.
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Er zijn in binnen- en buitenland meerdere voorbeelden waarbij de inzet van dit instrument tot
positieve resultaten heeft geleid. Daarnaast heeft het vraagstuk kenmerken die zich goed lenen
voor een burgerberaad: het onderwerp is complex en vraagt om ingrijpende keuzes op korte
termijn die op langere termijn voordelen opleveren. Omdat we dit in een korte periode doorlopen
met een compacte vraagstelling noemen we het een “mini burgerberaad”. De korte doorlooptijd
biedt zowel mogelijkheden als beperkingen voor het proces en de resultaten.
Het college neemt de aanbevelingen uit het mini burgerberaad, die binnen de randvoorwaarden
van het mini burgerberaad worden aangeboden, over en zal deze aan de raad voorleggen. De
randvoorwaarden zullen in de komende periode worden uitgewerkt maar zullen in ieder geval
bestaan uit:
1. Passend binnen vastgesteld beleid van de gemeenteraad
2. Aanbevelingen moeten gaan over beleid en domeinen waar de gemeente over gaat
3. Het moet passen binnen het budget
We informeren u nog voor het plaatsvinden van het mini burgerberaad over de voortgang van het
proces van het mini burgerberaad.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid
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