
Beantwoording Artikel 51 vragen fractie D66 d.d. 29 juni 2022
Contactpersoon: Tanja Beentjes, beleidsmedewerker Klimaat

Geachte fractie,

Op 3 juni 2022 heeft uw fractie D66 schriftelijke vragen gesteld in het in het kader van artikel
51 van het RvO.

Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van het college op deze vragen. 
De gemeenteraad ontvangt een kopie van deze brief. 

Onderwerp: Klimaatpanel BUCH

VRAAG: Zijn er vooraf kaders vastgesteld t.a.v. de samenstelling en representativiteit van 
het klimaatpanel? 

ANTWOORD: Ja

VRAAG: Welke eisen en doelen (kaders) waren dit? en hoe zouden deze worden bereikt?

ANTWOORD: Het streven was een gevarieerde groep van inwoners en ondernemers uit de 
BUCH zitting te laten nemen om te toetsen: 

- op welke manier inwoners in gesprek willen zijn met de gemeente en relevante 
partners; 

- hoe voorgenomen maatregelen en communicatie-uitingen over het programma 
Klimaat landen bij de inwoners en ondernemers. 

Met als doel dat de gemeente zo goed mogelijk invulling kan geven aan haar faciliterende 
en coördinerende rol in de klimaattransitie. 
De leden van het inwonerspanel nemen deel op persoonlijke titel en nemen niet deel als 
spreekbuis of vertegenwoordiger van een wijk of onderneming. Door te streven naar de 
volgende samenstelling werd er gehoopt op deelname van een gevarieerde groep inwoners:
vertegenwoordiging uit iedere dorpskern, gevarieerde leeftijdsgroepen (18-30, 30-50, en 
50+), eigenaren van woningen/appartementen, huurders van huur appartement 
VVE/woning, ondernemers: kleine & grote ondernemingen.                                                   
De overweging was dit te bereiken door willekeurig brieven te sturen en hiermee andere 
inwoners aan te trekken dan degene die al regelmatig in contact zijn met de gemeente. Per 
gemeente zijn er 200 brieven verstuurd. 



VRAAG: Voldoet de samenstelling van het klimaatpanel aan deze vooraf vastgestelde 
kaders?

ANTWOORD: De samenstelling van het inwonerspanel Klimaat voldoet op dit moment niet 
volledig aan deze vooraf gestelde kaders. De groep bestaat uit inwoners uit de verschillende
kernen en de inwoners vallen in de leeftijdscategorieën 30 jaar tot en met 50 plus. Zowel 
huurders als eigenaren van woningen nemen plaats in het panel en ondernemers. De 
leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is niet vertegenwoordigd. 

VRAAG: Zo niet, welke aanvullende acties zijn ondernomen om alsnog aan deze 
vooropgestelde kaders te voldoen?

ANTWOORD: Er is een oproep geplaatst op social media en in de krant na het uitsturen van
de brieven. Op deze oproep hebben vooral mensen zich aangemeld met een verhoogde 
interesse voor het thema klimaat. Daarnaast is aan de panelleden zelf gevraagd om 
personen die anders dan henzelf over het thema denken uit te nodigen voor deelname en 
hierbij ook te denken aan jongeren. Er zijn plus/minus 30 lokale netwerken in Bergen 
benaderd met verzoek de oproep te delen binnen hun netwerk, mediakanalen en 
nieuwsbrieven. Hiervoor zijn ook fysieke flyers beschikbaar gemaakt. De netwerken die zijn 
benaderd zijn onder meer : de wijkverenigingen, sportverenigingen, bibliotheek, de vijf 
jongencentra in Bergen. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester

Kopie : de leden van de gemeenteraad 
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