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Experiment met democratie en duurzaamheid tijdens Let’s Gro 

Tweede Kamer van de gemeenteraad 
 

Op vrijdag 4 november om 13.00 uur verzorgt de vereniging Noorden Duurzaam een minicollege 

en paneldebat over taakdemocratie, als onderdeel van Let's Gro. Het is een test met een 

nieuwe vorm van democratie die de duurzaamheid kan versnellen. De toegang is gratis.  

 

Groene burgemeester Peter Bootsma vindt dat de duurzame ontwikkeling lang niet snel genoeg 

gaat. Het is crisis voor klimaat en milieu, en bovendien snakken burgers en ondernemers naar 

rechtvaardigheid en perspectief. De politiek is aan zet, maar is te verdeeld om tempo te kunnen 

maken en heeft bovendien een vertrouwensprobleem. We moeten versnellen maar de motor 

hapert, hier en overal. Er is behoefte aan een nieuwe aanpak van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Taakverdeling boven concurrentie 

De vereniging Noorden Duurzaam, waar Bootsma voorzitter is, heeft in de afgelopen jaren 

gewerkt aan nieuwe vormen van democratie en onderzoekt een methode uit de 13
e
 eeuw. Toen 

begonnen we hier met indijken, en daar was taakverdeling voor nodig, tussen boeren, dorpe-

lingen en stedelingen. Ook nu is taakverdeling nodig, maar dan tussen wetenschap, burgers, 

overheid, bedrijven en de non-profit maatschappelijke voorzieningen. Het model voor taak-

verdeling tussen deze vijf geledingen heet bij Noorden Duurzaam ‘taakdemocratie’. 

Taakdemocratie stelt dat vijf gelijkwaardige geledingen meer duurzaamheid voor elkaar kunnen 

krijgen dan twintig concurrerende politieke partijen.  

 

Proef op de som 

Taakdemocratie is een theorie die op onderdelen is getest, maar nog nooit in het groot en in het 

echt. Tijdens Let’s Gro wordt een stap gezet. Na een minicollege verdelen het panel en het 

publiek zich over de vijf geledingen. De openingsvraag is welke onderwerpen van duurzame 

ontwikkeling moeten als eerste worden aangepakt. Na debat wordt gestemd en ontstaat een 

agenda. In de brainstorm daarna gaat het over de aanpak van de topkwestie. Wat kunnen de vijf 

geledingen daaraan bijdragen? Hoe haakt dat in elkaar? Hoe kunnen kosten en opbrengsten 

verdeeld worden tussen wetenschap, burgers, overheid, bedrijven en voorzieningen? Tenslotte 

zijn er evaluatiestellingen waarop opnieuw gestemd kan worden. Kan taakdemocratie een 

Tweede Kamer van de gemeenteraad opleveren? 

 

Denktank 

De vereniging Noorden Duurzaam is een denktank voor het grensgebied tussen duurzaamheid en 

democratie. De vereniging heeft 70 leden in Groningen, Fryslân en Drenthe. De activiteiten 

bestaan uit onderzoek en ontwikkeling, kennisdeling, en begeleiding van experimenten. Noorden 

Duurzaam werkt daartoe samen met kennisinstellingen in het Noorden en daarbuiten.  

 

Noot voor de pers: voor informatie kunt u contact opnemen met Peter A.J. Bootsma, voorzitter Noorden 

Duurzaam en groene burgemeester Groningen, 06 5374 8483, peter.bootsma@noordenduurzaam.nl of 

peter.bootsma@groeneburgemeester.nl. Informatie over taakdemocratie vindt u ook op 

https://www.noordenduurzaam.nl. 

 

Let’s Gro 2022 – Taakdemocratie en Duurzaamheid 

Vrijdag 4 november 2022 13:00 – 14:30 uur 

Forum Groningen – zaal Camera 5 - https://forum.nl/nl/agenda/taakdemocratie-en-duurzaamheid 


