Factsheet stand van zaken ‘Pilot Burgertop Limburg 2018’

Burgertoppanels: Het Hart van de Burgertop Limburg
Sinds de terugkomdag op 6 september zijn er een aantal dingen gebeurd. Op 4 oktober
hebben Provinciale Staten ingestemd met een aanpak van de afhandeling van de 18
ingebrachte burgeradviezen. Deze adviezen zijn door Provinciale Staten ontvangen en
worden op dit moment op verschillende manieren opgevolgd en ingepast in het huidig beleid.
Hierin werken Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten samen. Voor acht adviezen geldt
dat in Provinciale Staten eerst nog wordt besproken of er een nieuw kader nodig is.
Daarnaast is de Pilot Burgertop Limburg 2018
zorgvuldig geëvalueerd. De belangrijkste bevindingen
worden hieronder weergeven. Het advies? Maak
gebruik van de opgedane ervaringen en geleerde
lessen. Organiseer de Burgertop met Burgertoppanels
nog een aantal keer. Deelnemers zijn zeer betrokken
gebleken bij deze pilot. Er zijn meer burgeradviezen
opgesteld dan verwacht. Uit de evaluatie blijkt dat de
pilot een waardevol instrument kan zijn om
burgerparticipatie in Limburg mee vorm te geven. De
ervaring leert dat burgers continu op de hoogte willen
zijn over beleidsontwikkelingen. Onderwerpen waar
zij meer aandacht voor willen dienen transparanter
naar buiten te worden gebracht.
De kern van het initiatief: een continue dialoog tussen burger en overheid over onderwerpen
waar burgers invloed over kunnen uitoefenen. Burgertoppanels zijn het hart van de
Burgertop Limburg. Actuele vragen uit de maatschappij worden daar besproken en
uitgewerkt tot burgeradviezen voor Provinciale Staten.

Wat is er gebeurd?
De afgelopen twee-en-een half jaar heeft het Limburgs Parlement de eerste Provinciale
Burgertop in Nederland georganiseerd. Drie fases zijn 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.

Categorie I:

Categorie II:

Gedeputeerde Staten en
ambtenaren zorgen voor
verdere uitwerking (7
adviezen).

Agenderen in een
specifieke Provinciale
Statencommissie. De
griffie zorgt voor verdere
uitwerking (8 adviezen).

Categorie III:

Categorie IV:

Doorgeleiden naar een
verantwoordelijke externe
partij (2 adviezen).

Geen opvolging (1 advies)

De
18
adviezen
die
uit
deze
burgertoppanels
zijn
gekomen,
zijn
onderverdeeld in 4 categorieën. Per advies
is er gekeken wat de gepaste manier is om
het advies verder uit te werken. De
categorie I adviezen behoeven geen politieke discussie. Deze kunnen opgenomen
worden in huidige kaders of verder worden
onderzocht. De categorie II adviezen
daarentegen worden bij de politiek
ondergebracht voor discussie. Het proces
van het uitwerken van de adviezen is op dit
moment volop gaande.

Factsheet Evaluatie ‘Pilot Burgertop Limburg 2018’

Wat geeft de evaluatie aan?
Deze pilot heeft ons een schat aan ervaring opgeleverd. Dit is terug te vinden in ons
evaluatiedocument: Wegwijzer Pilot Burgertop Limburg 2018. Dit bestand bestaat uit een
wegwijzer met daarin de geleerde lessen en een evaluatiedocument met daarin de feitelijke
informatie. Daarnaast zijn de rapporten van de adviezen en andere relevante documenten
beschikbaar op de website: www.burgertoplimburg2018.nl. Deze website wordt voortdurend
geüpdate met belangrijke en nieuwe informatie over de Burgertop en de uitwerking van de
adviezen. Beknopt zijn de belangrijkste lessen:
✓
✓
✓
✓

Communiceer transparanter over Plan
van Aanpak en de structuur
Maak een regelement over o.a. de
gedragscode
Regel professionele ondersteuning en
begeleiding
Rapporteer regelmatig aan politiek en
burger

✓
✓
✓
✓

Zet in op verwachtingenmanagement van
zowel overheid als burger
Borg en communiceer over de besluitvorming rond het eindproduct
Betrek ondervertegenwoordigde
doelgroepen
Faciliteer het groepsproces en de
groepsdynamiek tijdens de panels

Hoe staat het er nu voor?
Provinciale Statenleden zijn op de hoogte van de
evaluatie en de resultaten van de pilot. Politiek en
burger bepalen samen de weg voor het uitwerken
van concrete adviezen. Men vindt elkaar in een
open communicatie, schakelt voortdurend over
actuele ontwikkelingen waarmee het onderlinge
vertrouwen
groeit.
Professionele
procesbegeleiding en aandacht voor verschillende
vormen van communicatie blijken succesvolle
instrumenten om verwachtingen over en weer
continu op elkaar af te stemmen.
Om deze verbinding door te zetten en een vervolg
te geven worden de verschillende fracties van de
Limburgse Staten uitgenodigd om mee te denken
en te schrijven aan een vorm waarin een
Burgertop Limburg de komende jaren kan
bijdragen aan een versterkte burgerparticipatie.

Wat is het vervolg?
De Raad van Advies organiseert een drietal schrijfsessies voor Provinciale Statenleden.
Politieke partijen werken samen om het vervolg van de pilot Burgertop Limburg te bepalen.
De initiatiefnota die hieruit voortkomt, wordt in april 2020 op de agenda van Provinciale
Staten geplaatst.
Namens de Raad van Advies, Pilot Burgertop Limburg 2018,
Aleida Berghorst, Herman Nijskens, Lidewij van den Hoogen & Ed Snaphaan

