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Maastricht, 20 september 2019
Betreft: Brief in relatie tot toezegging nr. 8483 inzake rol Raad van Advies Burgertop Limburg
Geachte staten,
Tijdens de behandeling van het gewijzigd statenvoorstel Initiatiefvoorstel Berghorst en Nijskens namens de
Raad van Advies Burgertop Limburg (PS 2019 - 66020) heb ik u toegezegd schriftelijke verdere uitleg te
geven over de rol van de Raad van Advies Burgertop Limburg.
Op 23 juni 2017 heeft Provinciale Staten unaniem besloten tot het organiseren van een provinciale
Burgertop. Om uitvoering aan dat besluit te geven is door het Presidium een Statenwerkgroep Burgertop
Limburg ingesteld, met daarin vier Statenleden. Deze werkgroep kreeg de opdracht om een Plan van
Aanpak Burgertop Limburg (zie bijlage) te ontwikkelen.
Bij het nemen van het besluit op 23 juni 2017 heeft Provinciale Staten uitgesproken dat organisatie van de
Burgertop zoveel mogelijk van onderop moet gebeuren. Na oplevering van het Plan van Aanpak is de
Statenwerkgroep daarom omgedoopt tot Raad van Toezicht. Daarnaast is er een Organiserend Comité
gevormd.
Het Organiserend Comité organiseert de Burgertop Limburg. De Raad van Toezicht fungeerde als
opdrachtgever en hield toezicht op de uitvoering van het Plan van Aanpak. Op pagina 18 van het Plan van
Aanpak vindt u een organogram dat nadere toelichting geeft op de verhouding tussen Provinciale Staten,
Raad van Toezicht en Organiserend Comité.
Omdat na de drie Burgertoppen op 26 november 2018 bleek dat er bijzonder veel animo was voor deelname
aan Burgerpanels, is op 15 februari 2019 (PS 2019 - 9260) besloten extra middelen vrij te maken voor de
organisatie van deze Burgerpanels. Provinciale Staten hebben toen tevens besloten een onderzoek met
uitwerking te starten inzake vorm organisatie en borging van Burgertoppen in Limburg voor de komende
jaren.
Op verzoek van Provinciale Staten is de Raad van Toezicht opgeheven en is de Raad van Advies Burgertop
Limburg opgericht. In deze Raad van Advies zitten twee Statenleden en twee politiek onafhankelijke
burgerleden. De huidige rol van de Raad van Advies is om feeling te blijven houden bij de verdere
ontwikkeling van het instrument Burgertop als een van de vormen van burgerparticipatie.
De toekomstige rol van de Raad van Advies is onderdeel van het onderzoek naar de vorm, organisatie en
borging van Burgertoppen in Limburg voor de komende jaren. Nadere duiding over de rol van de Raad van
Advies in de toekomst wordt gegeven in het voorstel dat 22 november 2019 aan de Statencommissie Cultuur
en Samenleving wordt voorgelegd.
Ik hoop dat deze brief een antwoord geeft op uw vragen over de rol van de Raad van Advies Burgertop
Limburg. Mochten er onverhoopt toch nog vragen zijn, dan verneem ik dat graag.
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