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Voorwoord

In februari werden wij door de burgemeester van Enschede, Onno van Velthuizen, gevraagd of 
de G1000 ingezet zou kunnen worden voor de Vuurwerkdialoog. Wij besloten om bij wijze van 
experiment op die vraag in te gaan en samen met de gemeente een G1000 te organiseren. Op 
voorwaarde dat het college onze principes zou onderschrijven.

Dat waren 2 vernieuwingen in één: samen optrekken met een gemeente én focussen op een van 
tevoren bepaald onderwerp. Wat een mooi resultaat heeft dat opgeleverd: een prachtig dialoog-
traject met deelnemers vanuit de gehele gemeenschap, de eerste Burgerraad, een gemeentelijke 
organisatie die bijna nog fanatieker was in het verdedigen van de uitkomsten dan de betrokken 
burgers en een gemeenteraad die in overgrote meerderheid besloot om het Burgerbesluit 
integraal uit te gaan voeren. Kortom, alles waar wij in de afgelopen jaren van droomden, in één 
klap gerealiseerd!

Bij dit ene resultaat is het niet gebleven. Het traject is verder uitgewerkt en toegepast in 
Steenwijkerland. Met hetzelfde resultaat, maar met als onderwerp Energieneutraliteit.  

We beschikken over een kant en klaar werkend ‘prototype’ voor een democratische vernieuwing 
die doet wat het belooft: de burger rechtstreeks toegang geven tot de beleidsvorming. Zonder  
ook maar één wettelijke regeling of het bestaande systeem geweld aan te doen. Simpelweg door 
aan de overheid te vragen: ‘Geef ons op basis van gelijkwaardigheid de gelegenheid om zelf iets 
te vinden van ‘ons’ vraagstuk’. En het antwoord samen te zoeken. Fantastisch toch!

We zijn aangeland in een nieuwe fase: van ontwikkelen  naar implementeren. De ambitie die 
daarbij hoort is ook duidelijk: in elke gemeente van Nederland een G1000, georganiseerd samen 
met de gemeente! Daar gaan we voor. Helpt u ons daarbij?’

 
Harm van Dijk, juni 2018

Energieneutraal wat is dat?
In de kranten en op het nieuws 
hoor je regelmatig berichten 
over duurzame energie zoals 
zonnepanelen op daken, een 
toekomst zonder gasaansluiting 
of een windmolen. We weten 
dat onze fossiele brandstoffen 
zoals olie, gas en kolen eindig 
zijn. Het verbruik ervan leidt tot 
allerlei ongewenste gevolgen 
voor de aarde. 

Hoog tijd om na te denken 
over alternatieven en wat 
wij in Steenwijkerland 
daar zelf aan kunnen 
doen. Met als uiteindelijke 
ambitie: Steenwijkerland 

energieneutraal. Daarbij 
wekken we alle energie die we 
verbruiken zelf op via nieuwe 
duurzame energiebronnen.

Voorbeelden
Voorbeelden van nieuwe 
energie-initiatieven zijn 
(energie)coöperaties, 
de zonneprojecten op 
bedrijfsdaken, maar uiteraard 
ook de zonnepanelen op de 
woningen in onze gemeente. 

Zelf energie opwekken kan ook 
financiële voordelen opleveren. 
Het realiseren van nieuwe 
duurzame energievoorzieningen 
biedt daarmee volop kansen.

 

Energieneutraal; waar gaat het over?

G1000; een mooie kans om je te laten horen!
 Burgertop
18 november
Deze G1000 heeft als 
centrale vraag  ‘Hoe maken 
wij Steenwijkerland samen 
energieneutraal’? 
Het G1000traject gaat van start 
met een Burgertop. Een groot 
evenement waarbij op één 
dag 300 burgers, werkgevers, 
politici, ambtenaren en vrije 
denkers met elkaar in gesprek 
gaan en voorstellen maken. 

Burgerforum
7 december tot 21 maart 2018
De voorstellen van de burgertop 
worden voorgelegd aan de 
rest van Steenwijkerland in het 
burgerforum. Iedere inwoner 
kan via dit forum reageren. Dat 
kan online, maar we komen 
ook naar je toe. We starten het 
burgerforum met het vormen 
van werkplaatsen. Zij halen de 
reacties op en verwerken deze. 

Als je mee wilt werken in  
een werkplaats dan kun je je  
daarvoor opgeven aan het eind 
van de Burgertop.

Burgerraad
7 april 2018
We ronden de G1000 af met 
een slotbijeenkomst: de 
Burgerraad. Die bestaat uit 
deelnemers van de Burgertop. 
Zij beoordelen de voorstellen 
die door de werkplaatsen zijn 
ingediend. Sommige worden 
aangenomen, andere niet. De 
voorstellen die aangenomen 
worden vormen samen

HET BURGERBESLUIT

Dit wordt aan de gemeenteraad 
aangeboden met het verzoek 
om het besluit uit te voeren. 

Overstap naar 
duurzame energie

In 2020 moet 14% van alle 
gebruikte energie in Nederland 
duurzaam zijn. En in 2050 moet 
bijna alle energie van duurzame 

bronnen afkomstig zijn. 

Informatieflyer G1000Steenwijkerland, meegezonden met de uitnodigingen.
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1. Van burgertop naar 
burgerbesluit

De ontwikkeling van de G1000 is in de periode 2014-2017 stormachtig verlopen. Waar we in 
maart 2014 voorzichtig als burgers begonnen met het uitproberen van een eerste programma 
voor 630 deelnemers is in 2017 alweer de 22e Burgertop en 16e G1000 georganiseerd. 
Daarbij is het concept met behulp van softwareontwikkeling en inzet van techniek vergaand 
geoptimaliseerd. Intussen zijn we met geïnteresseerden uit meerdere ‘buitenlanden’ in gesprek 
over introductie van het concept. 

Vorig jaar was onze conclusie dat wij het eigenaarschap over het proces met de overheden 
moeten delen om te zorgen dat we impact op de lokale besluitvorming verwerven. Vanaf 1 
januari 2017 doen we dat daadwerkelijk en dit leidt meteen tot een veel krachtiger betrokkenheid 
van ambtenaren en bestuurders. Ook bemerken we onwennigheid bij de raad, waarbij duidelijk 
is dat die niet overgeslagen wil worden. Waarschijnlijk beschikt zij over meer mogelijkheden bom 
de uitkomsten van een G1000 te accommoderen dan zij zich realiseert. 

Om de impact van de G1000 verder te vergroten is het G1000-concept van een Burgertop 
uitgebreid met een Burgerforum en een slotbijeenkomst die wij het Burgerbesluit noemen. 
Tijdens het Burgerforum worden de resultaten van de Burgertop door deelnemers uitgewerkt 
en besproken met de lokale gemeenschap. De resultaten van deze uitwerking worden tijdens 
het Burgerbesluit gepresenteerd en na beraadslaging wordt hier publiekelijk door deelnemers 
van de burgertop over gestemd. Zo ontstaat het Burgerbesluit dat vervolgens aangeboden wordt 
aan de Burgemeester of de Gemeenteraad. Idealiter louter ter bekrachtiging. Op dit moment 
experimenteren wij met dit model.

In Enschede is voor het eerst een Burgerbesluit genomen over de viering van Oud en Nieuw. Een 
maand later is het besluit door de gemeenteraad bekrachtigd. In Steenwijkerland is het proces op 
18 november gestart rond de vraag: ”Hoe maken we samen Steenwijkerland energieneutraal?”.  
Dit proces eindigt in 2018 met een Burgerbesluit over deze vraag. In Borne en Schiedam 
zijn ook in 2017 G1000bijeenkomsten georganiseerd. In veel steden is vervolg gegeven aan 
G1000plannen, bijvoorbeeld in Coevorden, Amersfoort en Schiedam. 
Tijdens de G1000University in september is gereflecteerd over de nieuwste ontwikkelingen 

www.G1000Steenwijkerland.nl
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2. Mijlpalen 

JANUARI 2017

G1000UK online
De initiatiefnemers van de G1000Cambridge hebben hun website online. Vanaf nu hebben ze 
wekelijks bijeenkomsten om de G1000Cambridge voor te bereiden. In hun introductie wijzen ze 
op het innovatieve aspect van de G1000:

“A G1000 is an innovative approach to understanding the wishes and desires of a community. It 
brings a randomly-selected, representative group of residents together for one day to prioritise 
policy areas and develop concrete proposals to address them. Local politicians, civil servants and 
members of civil society are also invited to attend and participate on the day, as equals, with 
the randomly selected residents. At the end of the day ten proposals are chosen to be carried 
forward by groups of volunteers, in coordination with councillors and other interested parties.The 
aim is for a truly representative sample of 1000 people to gather, deliberate with each other in a 
respectful environment, and decide together what is best for their communities. It is a way to do 
democracy differently.”
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2. Mijlpalen

2e G1000Schiedam 11 maart 2017
De eerste G1000Schiedam vond op 27 februari 2016 plaats. Op 11 maart 2017 kwamen ditmaal 
300 Schiedammers in de Grote- of Sint Janskerk bij elkaar om te bepalen wat zij belangrijk vinden 
voor de stad. Veiligheid en identiteit waren belangrijke thema’s. Maar ook concretere thema’s als 
‘de stadsambassadeur’ en ‘ideeën website’ kwamen aan bod. Voor het eerst waren er ook 2 tafels 
ingericht voor deelnemers die aan een concreet voorstel wilden werken, zonder zich aan een 
thema te verbinden. Ook dat leverde mooie voorstellen op. Waaronder het voorstel ‘Schiedam 
voor jong tot (g)oud.’ De kerngroep heeft op 1 april 2017 op de follow-up gefaciliteerd. Daar is 
ook handen en voeten gegeven aan de verbinding tussen de uitkomsten van de eerste en tweede 
G1000. De G1000Schiedam ontpopt zich tot een zeer actieve beweging binnen de stad. Kijk voor 
meer informatie op de website van G1000Schiedam.

MAART 2017

2. Mijlpalen 

Publicatie G1000Schiedam
Na Groningen en Nijmegen heeft ook de G1000Schiedam een glossy over de G1000 uitgebracht. 
In vogelvlucht geven de Schiedammers een overzicht van de activiteiten van de G1000Schiedam 
tot nu toe en de voorbereiding voor zaterdag 11 maart 2017 wanneer de volgende G1000 in 
Schiedam plaatsvindt. Voor wie een goed beeld wil krijgen van de G1000 en wat het betekent 
om een actieve G1000 kerngroep te zijn biedt het online magazine een mooi kijkje in de keuken. 
Download het magazine hier 

FEBRUARI 2017
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2. Mijlpalen 

G1000Borne

Zaterdag 24 mei vind de G1000Borne plaats met bijna 160 deelnemers. In een zeer ontspannen 
sfeer werken de deelnemers in de ochtend aan de agenda via de drie bekende dialoogrondes van 
het Borne café. Daaruit is de volgende agenda ontstaan:
Blok 1: Communicatie
Blok 2: Verkeersveiligheid
Blok 3: Groenvoorziening
Blok 4: Leefbaarheid
Blok 5: Handhaving
Blok 6: Duurzaamheid
Blok 7: Betrokkenheid
Blok 8: Wildcard

MEI 2017

2. Mijlpalen 

G1000Light Borne
In aanloop naar de G1000 Burgertop werd op donderdagavond 23 maart 2017 in Borne een 
G1000 Light georganiseerd. Op deze avond zijn 35 maatschappelijke organisaties en verenigingen 
uit Borne, van sportclubs tot lokale media en van wijkverenigingen tot politieke partijen, 
bijeengekomen om kennis te maken met het concept van dit initiatief. Tevens was dit de ideale 
gelegenheid om te kijken op welke manier deze organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een 
succesvolle G1000Borne. Bij binnenkomst werd de informele toon meteen gezet. Onder het genot 
van een kopje koffie en een plak cake was er ruimte voor een babbeltje en werd het ons-kent-ons-
gevoel in Borne onderstreept. Op de site van G1000Borne staat een kort verslag van de avond.

De woorden enthousiasme en betrokkenheid waren deze avond ook van toepassing op de 
deelnemers zelf. Vragen, tips en suggesties vlogen door de zaal van de Bornse Harmonie. “Speel 
in op nieuwe media”,  “maak jongeren enthousiast” en “betrek wijkraden en -verenigingen.” 
Het aanspreken van moeilijk bereikbare groepen? Daarbij heeft woningcorporatie Welbions 
aangeboden te helpen. Ten slotte had initiatiefnemer Ton Remmers een belangrijke boodschap. 
“Zoek naar partners om te realiseren wat je graag wilt. Spreek hiervoor je netwerk aan en 
benadruk dat je deel uitmaakt van een belangrijk democratisch proces.” En met deze wijze 
woorden, en een borrel, werd een geslaagde en vruchtbare avond afgesloten 

MAART 2017
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Opvallend zijn de thema’s verkeersveiligheid en handhaving. Kennelijk zijn dit de onderwerpen 
waar specifiek in Borne veel om te doen is. Bij andere G1000bijeenkomsten kwam veiligheid ook 
wel naar voren maar niet specifiek rond verkeer. Per thema zijn er voorstellen gemaakt, waar 
aan het einde van de dag op kon worden gestemd. Zo hebben de deelnemers uit de gemeente 
Borne aangegeven wat zij met elkaar belangrijk vinden. Maar dat niet alleen. De helft van de 
deelnemers heeft zich opgegeven voor het vervolg, om in werkgroepen de gemaakte voorstellen 
te gaan realiseren.

Er zijn in totaal 19 voorstellen gemaakt.

De Top 19 van Borne
1. Tafel 2.1: MijnVerkeersveiligheid2030
2. Tafel 2.0: Wonen in frisse, stille en veilige omgeving!
3. Tafel 4.1: Samen houden we Borne leefbaar nu en straks
4. Tafel 3.0: Borne: Groen, groener, groenst
5. Tafel 6.1: Ons duurzaam Borne; voor nu en later.
6. Tafel 1.0: Borne Communiceert
7. Tafel 8.0: Integratie Ontmoetingscafe
8. Tafel 7.1: gemeenschappelijke ontmoetingsplekken
9. Tafel 6.0: Ecologisch wonen
10. Tafel 1.1: Communicatie gemeente en Bornse Noaberschap
11. Tafel 3.1: Borne: de groenste gemeente van Overijssel!
12. Tafel 3.2: Vliegende fiets
13. Tafel 4.2 Leefbaarheid, ontmoeten en vertrouwen..
14. Tafel 4.0: Multifunctioneel park Stroomeschvijver
15. Tafel 8.1: Dromen van een werkplaats
16. Tafel 5.1: Burgerinitiatief handhaving en gedrag
17. Tafel 5.0: BOA’s in action
18. Tafel 7.0: Maak van Borne het leukste dorp van Europa.
19. Tafel 1.2: Communicatie begint met luisteren

Wie de voorstellen wil bekijken kan terecht op de de site van G1000Borne. Initiatiefnemer Ton 
Remmers was uiterst tevreden over de dag en ontroerd over het hoge aantal aanmeldingen voor 
het vervolg.

2. Mijlpalen 

Bezoek aan Cambridge

Harm van Dijk en Jerphaas Donner bezoeken de initiatiefgroep voor een G1000 in Cambridge. 
Tijdens sessies op zaterdag en zondag worden genodigden op de hoogte gebracht van het 
gedachtengoed en de werkwijze van de G1000 in Nederland. Harm van Dijk werd geïnterviewd 
door “Reïnventing Democracy”. Het interview is hier te bekijken 

MEI 2017
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De G1000Enschede begint met drie dialoogrondes rond de vraag: “Wat vind jij belangrijk aan 
vuurwerk?” Aan het eind van iederee ronde typen de deelnemers een woord in een smartphone. 
Uiteindelijk leveren dat de volgende agenda op:
• Handhaving
• Voorlichting en opvoeding
• Veiligheid
• Georganiseerd en Vuurwerkzones
• Traditie
• Verantwoordelijkheid
• Vuurwerkvrije zones
• Wildcard

Rond deze thema’s gaan de deelnemers in groepen van 8 aan de slag om uiteindelijk zo’n 40 
voorstellen te maken. Na een uur dromen te hebben gedeeld bekijken de deelnemers de eerste 
presentaties bij de buren. Uit gesprekken en social mediaberichten kun je opmaken dat de 
deelnemers goede gesprekken hebben gehad. Er hangt een prettige ontspannen sfeer.
In het laatste deel van het stadsgesprek maken de deelnemers in dezelfde groepen voorstellen. 
Op die voorstellen kunnen vervolgens per persoon 4 stemmen worden uitgebracht. 
Nadat meer dan 948 stemmen waren uitgebracht bleek 
het voorstel Spetterend georganiseerde vuurwerkshow de 
meeste stemmen (58) te hebben gekregen. Verder hebben 
voorlichting, handhaving en verantwoord veilig vuurwerk 
de meeste steun verworven.

Bij het sluiten van de persen hebben 129 deelnemers zich 
al aangemeld voor een vervolg 

2. Mijlpalen 

G1000 ENSCHEDE BURGERTOP
Op  Zaterdag 10 juni zitten meer dan 300 inwoners van Enschede bij elkaar voor een G1000 over 
vuurwerk.
Op deze zomerse dag wordt vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. Vuurwerk brengt plezier en 
overlast. Bovendien vond in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp plaats waarbij 
23 doden vielen, bijna 1000 gewonden en 200 woningen werden verwoest. Een beladen thema 
dus.
De gemeente heeft contact gezocht met G1000nu om hierover volgens de G1000 principes een 
dialoog te organiseren die uiteindelijk in het najaar moet uitmonden in een burgerbesluit. Het 
gehele traject loopt van 10 juni t/m 11 november. Het besluit over hoe Enschede met vuurwerk 
om gaat valt op de slotdag. De slotdag wordt gehouden op 11 november 2017. Daarna worden de 
voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het is voor het eerst dat een G1000 op initiatief van een gemeente wordt georganiseerd. Eerdere 
G1000bijeenkomsten zijn altijd op initiatief van burgers en door burgervrijwilligers georganiseerd 
in samenwerking met G1000nu. Dit is voor zowel de gemeente Enschede als voor G1000nu, naast 
een belangrijk gesprek over vuurwerk een experiment met de inzet van de G1000methodiek rond 
een thema in coproductie tussen gemeente en G1000nu.

JUNI 2017
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2. Mijlpalen 

Burgerbesluit G1000Enschede

Als eerste gemeente in Nederland neemt Enschede op zaterdag 11 november een Burgerbesluit. 
Zo’n honderd deelnemers komen in het gemeentehuis van Enschede bij elkaar om in de ochtend 
panelgesprekken bij te wonen dan wel eraan deel te nemen. Er zijn drie panels, bestaande uit drie 
leden. Burgerpanel, Raadspanel en Expertpanel. Elk panel heeft een eigen zaal en het publiek kan 
tussen elke sessie door van zaal wisselen. Zes werkplaatsen hebben in de voorafgaande maanden 
voorstellen op basis van de in juni gehouden Burgertop, voorbereid. Iedere werkplaats bestond 
uit een aantal burgers en een ambtenaar. Zij kunnen hun voorstel aan elk panel presenteren. Het 
programma bestaat uit zes rondes zodat ieder panel de kans krijgt om iedere werkplaats over hun 
voorstel te bevragen. Ook vanuit het publiek worden vragen gesteld.
Na de lunch volgt een stemming onder leiding van Burgemeester Onno van Veldhuizen. Alleen de 
73 aanwezige burgers van Enschede mogen stemmen. Per voorstel volgt een kort filmpje en een 
beschrijving. Vervolgens kunnen deelnemers een stemverklaring tegen of voor afleggen, waarna 
hoofdelijk wordt gestemd door te gaan staan als men voor het voorstel is.

De uitslag was als volgt:
Voorstel 1: Verantwoordelijkheid, 5 stemmen, voorstel is afgewezen
Voorstel 2: Upgrade consumentenvuurwerk, 11 stemmen, voorstel afgewezen
Voorstel 3: Vuurwerkvrije zones, 46 stemmen, voorstel aangenomen
Voorstel 4: Voorlichting, 44 stemmen, voorstel aangenomen

NOVEMBER 2017

2. Mijlpalen 

G1000University
Thema van de G1000University van 11 september 2017 is het ‘Burgerbesluit’. Een nieuw 
fenomeen dat in de gemeente Enschede voor het eerst wordt toegepast. In hoeverre is het 
staatsrechtelijk mogelijk om zo’n burgerbesluit te nemen en welke kaders passen daarbij? Hoe 
brengt men dat in Enschede in de praktijk? Waarom is zoiets als een burgerbesluit nodig terwijl 
we daar toch een gemeenteraad voor hebben? Kortom, er zijn nog veel vragen te beantwoorden. 

Tijdens de G1000University is dat gebeurd vanuit verschillende invalshoeken. Zo is in de 
werkgroep van Herman Tjeenk Willink gekeken naar burgerschap in de brede zin en wat dat in de 
moderne netwerksamenleving betekent. Hansko Broeksteeg bekeek de staatsrechtelijke kaders 
van vier democratische vernieuwingen, waaronder het Burgerbesluit. Bert Blase besprak in zijn 
workshop de legitimiteit en Nicol Oude Luttikhuis de praktijk in Enschede. Marcel Boogers en 
Franziska Eckardt gingen in op de rol van de Raad bij een burgerbesluit en Aline Muylaert, via 
citizenlab betrokken bij de G1000Enschede, had met haar groep een gesprek over e-democratie. 

Uit de werkgroepen kwam naar voren dat er weliswaar nog de nodige ervaring moet worden 
opgedaan maar dat er staatsrechtelijke mogelijkheden zijn voor democratische vernieuwing. Die 
vernieuwing komt echter niet verder als de huidige bestuurlijk en politiek verantwoordelijken 
niet in beweging komen. Ook de burger zal zich rekenschap moeten geven van een ‘nieuw 
burgerschap’ dat past binnen de moderne samenleving. Het is aan initiatieven als de G1000 en 
Code Oranje om die beweging te blijven ondersteunen want er wordt niet op de deur van de 
huidige democratie geklopt maar gebeukt om met de woorden van Bert Blase te spreken. In 
elke werkgroep is een stelling geformuleerd waarop in de plenaire sessie gestemd wordt. De 
stelling: De nieuwe politicus schept ruimte voor nieuwe democratische vormen, uit de werkgroep 
‘Legitimiteit Hoezo?’ Van Bert Blase eindigde daarbij bovenaan. Dit ontlokt Herman Tjeenk Willink 
desgevraagd de opmerking dat ook deze groep ..”voor een traditionele benadering heeft gekozen 
en het antwoord verwacht van de politiek”

SEPTEMBER 2017
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Vervolgens kregen de 
deelnemers aan de stemming de 
kans hun handtekening onder 
het besluit te plaatsen.

Opvallend was dat ook 
deelnemers wiens voorstel 
was weggestemd het Besluit 
ondertekenden. Dat is vaak 
een indicator voor een goed 
verlopen procedure. Men is 
weliswaar teleurgesteld in het 
feit dat het eigen voorstel niet 
is gekozen maar kan goed leven 
met het resultaat omdat de 
procedure eerlijk en transparant 
is verlopen. Wie alles wil weten 
over het burgerbesluit, de 
procedure of de G1000Enschede 
kan dat vinden op de volgende 
pagina’s:
• Dagblad Tubantia
• Tekst Burgerbesluit
• Video van panels
• Video commentaar NPO 
politiek TV Enschede
• Verslag TV-Oost
• Aangenomen voorstellen
• Afgewezen voorstellen 

Voorstel 5: Scholen, 58 stemmen, voorstel aangenomen
Voorstel 6: Handhaving, 35 stemmen, voorstel afgewezen
De voorstellen zijn te bekijken op het platform van de G1000Enschede
Na een korte schorsing werd het onderstaande Burgerbesluit gepresenteerd.

Enschede, 11 november 2017
Wij, burgers van Enschede, in vergadering bijeen op 11 november 2017 in het Stadhuis van 
Enschede, besluiten om de volgende maatregelen vast te stellen als uitkomst van de Stadsdialoog 
Vuurwerk – G1000Enschede en deze te overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad – 
de burgemeester Onno van Veldhuizen – met het verzoek deze aan de raad van Enschede voor te 
leggen ter bekrachtiging, met het verzoek de maatregelen uit te voeren of te doen uitvoeren:

1. Bij enig kans op schade, gevaar of overlast door vuurwerk, kunnen wij met elkaar afspreken 
dat er in een bepaald gebied geen vuurwerk afgestoken mag worden. Deze vuurwerkvrije 
gebieden kunnen vrijwillig of wettelijk worden aangewezen. De positie van deze gebieden 
kunnen middels gangbare communicatiemiddelen kenbaar worden gemaakt.

2. Een campagne door en voor de hele stad: wij Enschedeërs kunnen met zijn allen een fijn oud 
en nieuw vieren waarbij iedereen het naar zijn zin heeft. De campagne roept een gevoel van 
verantwoordelijkheid op en zet mensen ertoe aan hun eigen gedrag en dat van hun directe 
omgeving kritischer te bekijken. De campagne die ieder jaar opnieuw ingezet wordt bereikt 
uiteindelijk een cultuuromslag in de stad.

3. De werkplaats scholen wil de bewustwording omtrent vuurwerk bij de jeugd vergroten. Doel 
is dat zij op een veilige manier voor zichzelf en omgeving prettig en feestelijk de jaarwisseling 
vieren. Investeren in bewustwording bij de jeugd ziet deze werkplaats als grote meerwaarde. 
Immers ‘jong geleerd, is oud gedaan’.

Aldus vastgesteld en besloten, Enschede, 11 november 2017
De leden van de vergadering:
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2. Mijlpalen 

G1000Steenwijkerland Burgertop
Op zaterdag 18 november vindt in de gemeente Steenwijkerland een G1000Burgertop plaats over 
de vraag: “Hoe worden we energieneutraal?” 255 deelnemers zijn ingegaan op de uitnodiging die 
is gestuurd naar 7000 burgers op basis van loting.  De gemeente Steenwijkerland wil samen met 
haar bewoners bepalen hoe “energieneutraal” in de komende jaren bereikt kan worden. Daartoe 
heeft ze samenwerking gezocht met het platform G1000nu. De Burgertop van zaterdag is het 
startpunt van een proces richting een “Burgerbesluit” dat in april 2018 genomen gaat worden. 
Op 7 december 2017 is er een vervolgbijeenkomst die de start vormt van het “Burgerforum”. 
Deelnemers aan de burgertop kunnen aangeven of ze verder willen met het uitwerken van 
de voorstellen. Tijdens het Burgerforum gaan “werkplaatsen” aan de slag met de ideeën die 
voortkomen uit de Burgertop. De ontwikkeling van de voorstellen kan worden gevolgd en 
becommentarieerd via een digitaal platform.  In April wordt weer een dag gehouden waarop de 
uiteindelijke voorstellen worden gepresenteerd aan drie panels, burgers, politici en experts. Na 
de presentaties wordt een stemming gehouden waaraan alle deelnemers van de Burgertop mee 
kunnen doen. Het resultaat van die dag is een “Burgerbesluit” dat aan de Burgemeester wordt 
aangeboden.De resultaten kunnen worden bekeken op www.g1000steenwijkerland.nl

De eerste vraag van de Burgertop is: “Waarom is Energieneutraliteit belangrijk voor 
Steenwijkerland?” Dat levert onder anderen de woorden Toekomst, onafhankelijkheid en 
bewustwording op. De volgende ronde van de dialoogtafels van vier personen rond de vraag 
“Wat moet er gebeuren om Steenwijkerland energieneutraal te maken?” levert als belangrijkste 
woorden Bewustwording en Samenwerking op. Voor de laatste dialoogronde rond de vraag: 
“Wat kun/wil je daaraan bijdragen?”  worden als belangrijkste woorden Investeren en Besparen 
gekozen. De totale verzameling van woorden geeft het volgende beeld: Waarna in overleg met de 
zaal de volgende agenda voor het middagprogramma wordt overeengekomen.

NOVEMBER 2017

De deelnemers hebben een plaats gekozen aan één van de tafels met acht personen. Samen gaan 
ze aan de slag om een voorstel te maken rond het door hen gekozen thema. Eerst vertelt iedere 
deelnemer wat hij of zij belangrijk vindt op het gekozen thema. De groep maakt vervolgens een 
titel waaraan men verder gaat werken met een korte introductie. Dan kan iedereen even de benen 
strekken om bij de buren te kijken, Vervolgens maakt iedere groep een presentatie. Na de eerste 
ronde waarin de deelnemers hun ideeën aan elkaar hebben voorgelegd verschijnen de eerste  titels 
met korte uitleg op de schermen. De groepen leggen in ronde drie van het middagprogramma de 
laatste hand aan hun presentatie:

Als de presentaties klaar zijn wordt de zaal leeggemaakt en kan er worden gestemd. Daarbij bekijken 
de deelnemers elkaars presentaties 
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2. Mijlpalen  

Start Burgerforum G1000Steenwijkerland
In centrum De Wielewaal in Scheerwolde komen donderdag zo’n 70 Burgers samen om een 
vervolg te geven aan de G1000Steenwijkerland Energieneutraal. De bijeenkomst vormt de 
start van het Burgerforum. Het Burgerforum vindt plaats tussen de Burgertop op 18 november 
jongstleden, waarvoor 7000 burgers via loting werden uitgenodigd, en het Burgerbesluit. 
Dit Burgerbesluit wordt genomen op 7 april 2018. Het Burgerbesluit wordt genomen door 
mensen die eerder aan de Burgertop deelnamen. Bij de start van het Burgerforum formeren de 
deelnemers zelf de werkplaatsen. Zij clusteren alle ideeën uit de 33 voorstellen van de Burgertop. 
Die clusters vormen vervolgens de werkplaatsen.
Tijdens de introductie komen veel vragen uit de zaal. Wat gebeurt er met plannen die worden 
weggestemd? Kan er ook sprake zijn van een voorgekookte stemming bij het Burgerbesluit? 
Antwoord G1000: “Alle voorstellen kunnen worden aangenomen door de burgers. Het is niet 
zo dat 1 voorstel moet winnen”. Moet het Burgerbesluit niet eerst naar het College? Antwoord 
G1000:

“Dit is een proces van de burgers, het resultaat leggen we rechtstreeks voor aan onze 
vertegenwoordigers in de gemeenteraad”. Maar is het College dan wel akkoord met het proces? 
Antwoord G1000: ”Tot vanavond had het college kunnen ingrijpen. Nu hebben we niemand meer 
nodig om onze mening te vormen en kunnen we onze plannen zelf voorleggen aan de raad. Het is 
echt niet nodig om eerst bij het college langs te gaan”.
Na de inleidende besprekingen volgt het stickeren van de ideeën uit de voorstellen van de G1000. 
Er hangen rond de 600 post’its met een idee erop. de deelnemers krijgen ieder 4 stickers om 
mee te stemmen. De post its zonder stickers worden op vellen geplakt die beschikbaar blijven 

DECEMBER 2017

voor de later op de avond te vormen werkplaatsen. De overgebleven ideeën worden vervolgens 
geclusterd door de deelnemers. Van de 11 clusters blijven er 9 over. Samen met de zaal worden 
ze voorzien van een titel: Dicht bij huis, Bewustwording, Nieuwe energie, Voeding, Duurzame 
mobiliteit, Informeren, Energiecoöperatie, (Gemeente)Beleid. Acht werkplaatsen hebben zich 
gevormd. De groep Nieuwe energie splitst zich al tijdens de avond omdat de groep wel erg groot 
is. Er worden twee groepen gevormd.

Tijdens een rondje langs de werkplaatsen zegt de groep “Bewustwording”, Al jullie fantastische 
plannen hebben bewustwording nodig om een succes te worden. “Duurzame mobiliteit” gaat zich 
bezig houden met duurzaam vervoer, openbaar vervoer maar ook met glasvezel en aanverwante 
zaken. “Informatie” gaat vooraf aan bewustwording. We hebben ideeën verzameld die we 
verder gaan uitwerken. Zo gaan we aan de slag met de energiescan. “Voeding” gaat zich bezig 
houden met minder voedseltransport, scholen, bijen en alles wat met transport te maken heeft. 
“Dichtbij Huis” heeft gesproken over woningen energieneutraal, en een woning abonnement: 
De investering/lening in duurzame energie wordt terugbetaald via de bespaarde kosten. 
We willen de randvoorwaarden zo organiseren dat energiebesparing voor de eigen woning 
interessant wordt. De groep “Gemeentelijk beleid” wil duidelijkheid over de kaders waarbinnen 
de voorstellen kunnen worden gerealiseerd. Ook vinden ze dat de gemeente het goede voorbeeld 
moet geven. “Alles wat we samen bedenken moet natuurlijk wel uitgevoerd worden.”De 
groep “Coöperatie” gaat inventariseren wat er al voor initiatieven zijn in samenwerken met 
de gemeente. “Nieuwe energie” was een vrij grote groep. Er is een splitsing gemaakt tussen 
“restenergie” en “nieuwe energie”. De technieken zijn bekend. “Maar hoe moeten we dat 
configureren om dat ook uitgevoerd te krijgen?”.  De groep “”Andere duurzame energie dan zon 
en wind” gaat op zoek naar kennis over besparing en hernieuwbare energie, als aardwarmte en 
biomassa. De groep gaat verkennen wat er mogelijk is in Steenwijkerland.
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2. Mijlpalen 

Bekrachtiging Burgerbesluit 
gemeenteraad Enschede
Donderdagavond 18 december is in de late avond het resultaat van de G1000Enschede, het 
Burgerbesluit van 7 november, bekrachtigd door de gemeenteraad. Het Burgerbesluit is een 
nieuw onderdeel van het G1000 proces dat in Enschede begon met een Burgertop, waarna 
werkplaatsen aan het werk gingen tijdens het Burgerforum. Het resultaat waren zes voorstellen 
over hoe Enschede om zou kunnen gaan met vuurwerk. Van die voorstellen zijn er uiteindelijk 
drie aangenomen door 75 deelnemers aan de Burgertop.
 
Het Burgerbesluit is donderdag 18 december voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze heeft 
met 33 stemmen voor en 4 tegen het voorstel aangenomen. Burgerbelangen stemt tegen. Van 
den Berg van Burgerbelangen noemde drie bezwaren: Ongelukkig thema, te weinig draagvlak 
en voorlichting op scholen is voor dit jaar moeilijk uitvoerbaar. Het proces van de G1000 was 
perfect maar Burgerbelangen vindt het thema niet goed. Mevrouw Koc van het CDA steunt het 
voorstel als leerzaam experiment, hoewel zij ook haar vragen heeft bij de representativiteit. 
Het CDA heeft moeite met de term Burgerbesluit omdat je daarmee de Raad voor het blok zet. 
SP steunt de voorstellen en kijkt uit naar de uitkomsten, en ziet het als het begin en niet het 
einde van het proces. Kreeft van de VVD juicht meer directe democratie toe en ziet veel in het 
elkaar meer aanspreken van bewoners. Braber van D66 is tevreden over het proces en is blij dat 
gezocht is naar overeenkomsten in plaats van tegenstellingen. Dit verdient opvolging! De gehele 
besluitvorming kan worden bekeken op deze video 
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3. Algemene 
ontwikkelingen

G1000Europa
Naar aanleiding van een stuk in de Correspondent kregen wij de vraag om een groep lezers die 
met dit onderwerp aan de slag willen, te ondersteunen. Dat hebben we gedaan. Er zijn een aantal 
bijeenkomsten geweest van deze groep in Amersfoort. De diversiteit van deelnemers was echter 
te groot om continuïteit in de activiteiten te krijgen, waardoor het niet lukte om de activiteiten 
concreet van de grond te krijgen. In dit traject hebben wij ons beperkt tot de rol van facilitator.

Ondersteuning G1000 Landelijk
Op diverse plaatsen in Nederland zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden om een G1000 te organiseren.  Zowel burger(groepen) als  overheden 
benaderen ons met de vraag of een G1000 passend is in hun situatie en hoe zij deze dan zouden 
moeten organiseren. Normaal gesproken gaan wij op deze vragen in met een gesprek op 
locatie. In een enkel geval leidt dit tot een G1000-café zoals in de Gemeente Bronckhorst. In z’n 
algemeenheid kunnen we stellen dat het animo onder burgers om een G100 te organiseren af 
neemt. Intussen is wel duidelijke dat je de gemeente nodig hebt om tot concrete resultaten te 
komen.

Platform en website 
Er is gestart met de vervanging van het platform g1000nu.ning.com door een moderner en 
gebruiksvriendelijke website G1000.nu. Deze overgang zal in 2018 haar beslag krijgen waarbij het 
platform wordt opgeheven.
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Nieuwsbrief 
In 2017 zijn in maart, juni en november nieuwsbrieven verschenen van G1000.nu. De 
nieuwsbrief is verstuurd naar 1.100 abonnees. Daarnaast zijn in Steenwijkerland en Coevorden 
nieuwsbrieven over de G1000 verstuurd.

Software-ontwikkeling
De ontwikkeling van ons softwarepakket om de organisatie van de G1000 te ondersteunen, is 
gestaag door gegaan. Na het uitgebreid testen van de registratiemodule en de stemmodule 
besloten we in september om beide modules te integreren. Zodat het mogelijk wordt om 
zonder je als deelnemer opnieuw te hoeven registreren, deel te nemen aan meerdere 
evenementen in het kader van één G1000. Dit bleek achteraf het startsein voor het volledig 
herschrijven van de software, waarbij een groot aantal onvolkomenheden meteen werden 
weggewerkt. Ondertussen vroeg de doorontwikkeling van de G1000 ook weer om ‘dedicated 
software’. Het vaststellen van het Burgerbesluit en het ondertekenen van het document 
vroegen om een aparte module, die inmiddels operationeel is en nu ook geïntegreerd gaat 
worden in het pakket. Als laatste zijn ook een aantal ‘bugs’ uit het wordle-programma 
weggewerkt.

Bovenaan de lijst met prioriteiten staat nu de ontwikkeling van een eigen presentatiemodule, 
aangezien de nieuwe versie van prezi niet samenwerkt met onze software. We werken met een 
versie die geleidelijk uitgefaseerd wordt. In het najaar leidde dit al tot enkele crisismomenten, 
waarop in allerijl noodverbanden aangelegd moesten worden. In het nieuwe jaar gaan we op 
zoek naar mogelijkheden om hiervoor een blijvende oplossing te vinden.

Onderzoek
Het is ons gelukt om ook dit jaar het kwantitatieve onderzoek naar samenstelling en ervaringen 
van onze deelnemers te blijven continueren. Elke G1000 wordt voorafgegaan door een 
0-meting en gevolgd door een 1-meting. Na de Burgerraad volgt een 2-meting, waarbij echter 
de respons een probleem is.
In de loop van het jaar heeft onze onderzoekscoördinator afscheid genomen, wat betekend 
dat deze rol nu niet bezet wordt. Gelukkig wil Franziska Eckhard, een PhD van de Universiteit 
van Twente die promoveert op de G1000, deze rol al improviserend waarnemen. Voor het 
continueren van het onderzoek is het noodzakelijk om deze plek opnieuw in te vullen en anders 
zijn we genoodzaakt het verzamelen van data te staken.
Verschillende masterstudenten hebben ook dit jaar de G1000 in hun scriptie betrokken. Ook 
dit jaar hebben wij onze medewerking verleend en onze kennis en onderzoeksdata verleend, 
onder de voorwaarde dat de onderzoekers acte de presence geven op de G1000University in 
september 

4. Jaarrekening*

Balans per 31 december 2017 
Staat van baten en lasten over 2017

*De volledige jaarrekening is te binnenkort te downloaden via de website G1000.nu
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Staat van baten en lasten over 2017
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