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Onderwerp:
Burgertop Limburg

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Medio 2018 bent u via bijgaande brief geïnformeerd over de Pilot Burgertop Limburg 2018. Inmiddels is
er het nodige gebeurd en hierover willen wij u via deze brief graag informeren. Hierbij verwijzen wij tevens
naar de bijgevoegde factsheet (bijlage 1) waarin het proces van de Burgertop Limburg wordt beschreven
en de huidige stand van zaken wordt weergegeven.
Maar allereerst willen wij als Provinciale Staten van Limburg graag onze waardering uitspreken voor
iedereen die op de een of andere wijze in de voorbije periode heeft bijgedragen aan het welslagen van
het hele traject rondom de Burgertop door het deelnemen aan of het organiseren van de diverse
onderdelen. Betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van het provinciaal beleid, zoals ons
provinciaal bestuur dat graag wenst, is op deze wijze heel concreet geworden.
In het burgertoptraject zijn in de voorbije periode min of meer drie fases doorlopen:
1. Publieke Raadpleging: een online volksraadpleging met 4500 respondenten.
2. Burgertop: drie fysieke bijeenkomsten met 300 burgers in Limburgse voetbalstadia.
3. Burgertoppanels: 150 Limburgers hebben zich in zes panels verdiept in thema’s als nieuwe overheid,
digitale sprong in de toekomst, milieubewust ondernemen, kwaliteit van leven, veiligheid en
werkgelegenheid.
Uit deze burgertoppanels zijn 18 adviezen voortgekomen, die zijn onderverdeeld in 4 categorieën.
Per advies is er gekeken wat de gepaste manier van uitwerken is. In bijlage 2
treft u een overzicht aan van alle burgeradviezen en de genoemde onderverdeling.
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De categorie I adviezen behoeven geen politieke discussie. Deze kunnen opgenomen worden in huidige
kaders of verder worden onderzocht. In bijlage 3 geven Gedeputeerde Staten de stand van zaken weer
ten aanzien van het oppakken van deze adviezen.
De categorie II adviezen daarentegen worden bij de politiek ondergebracht voor discussie. Het proces
van het uitwerken van de adviezen gebeurt op dit moment via agendering in de Statencommissies.
Burgerpanelleden die betrokken waren bij het totstandkoming van de betreffende adviezen worden
uitgenodigd om aanwezig te zijn en kunnen actief meedoen in het debat.
Categorie III adviezen betreft taakgebieden die niet bij de Provincie liggen; deze adviezen worden
doorgeleid naar de betrokken externe partij die daar wel voor aan de lat staat.
Tenslotte heeft één advies de categorie IV status gekregen en dat betekent dat het advies niet als
zodanig wordt opgevolgd maar als aandachtspunt wordt meegenomen bij advies 11 (inzake permanente
aandacht voor oplossingsgericht denken en handelen).
De komende maanden wordt de pilot Burgertop Limburg 2018 geëvalueerd en wordt besloten of en
eventueel hoe een en ander een vervolg krijgt.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie rondom de
burgertop Limburg kunt u terecht op www.burgertoplimburg2018.nl of contact opnemen met de griffie van
Provinciale Staten via staten@prvlimburg.nl.

Met vriendelijke groet,
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A.O.J. Pregled, wnd. Griffier
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