De heilige graal hebben we nog niet gevonden
Op vrijdag 6 maart sprak de commissie Cultuur en Samenleving van
Provinciale Staten (PSCS) alvast over de PS evaluatienota van de Burgertop.
De kern? De Provincie heeft ontzettend veel geleerd dankzij deze pilot.
Burgerparticipatie vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor dit college.
De geleerde lessen pakken we op want de Burgertop kan en moet beter. En
precies daarom wil de commissie er mee door gaan. Dit moet nog wel
bevestigd worden op de eerstvolgende Statenvergadering.
Geen twintig andere dingen optuigen maar juist doorgaan met wat je begonnen bent.
Dat was de boodschap van PSCS op 6 maart. Statenleden deelden uitgebreid hun
meningen over de pilot Burgertop Limburg. Een goede, vernieuwende manier om
burgers bij de Provinciale overheid te betrekken. Ook een pilot waarin diversiteit en
representativiteit in de panels af en toe niet aan de orde was. Maar goed zijn wij dan
wel als Provinciale Staten zo representatief vroeg men zich vervolgens af?
Daarnaast moeten deze twee criteria ook niet afdoen aan het huidige resultaat van
de Burgertop: er zijn 18 adviezen. Waarvan voor de meerderheid de beleidsopvolging nog steeds moet blijken.. Hierop gaf het College aan de commissie te
blijven updaten over de voortgang van de uitwerking van de adviezen. Zowel
Provinciale Staten en College zoeken hierin nog steeds een goede en werkbare
onderverdeling. Het spanningsveld tussen de gestelde kaders van de gekozen
volksvertegenwoordigers en de adviezen werd nogmaals zichtbaar.
Is deze Burgertop dan nu definitief klaar?
We moeten daarom constateren dat we de heilige graal nog niet gevonden hebben
en het ook de vraag is of we deze ooit gaan vinden, gaf Gedeputeerde Koopmans
aan. Burgerparticipatie blijft nog steeds pionieren. Het onderliggende thema heet
niets voor niets bestuurlijke vernieuwing.
De Burgertop heeft zijn geleerde lessen opgeleverd. Om stappen te blijven zetten
heeft het College beloofd in juni een participatievisie te presenteren. In de Provinciale
Statenvergadering begin april wordt besloten of de Burgertop hier ook een plek in
gaat krijgen. Als het aan de meerderheid van de commissie ligt, gaat dit in ieder
geval gebeuren. De continueringsgeest is dan gelukkig ook groots.

