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2018
Burgerparticipatie en een burgertop: laten we eerlijk zijn. Zo heel vernieuwend is dat nu
ook weer niet. In mijn vorige leven als student deed ik een klein onderzoek naar
burgerparticipatie. En dat is toch alweer bijna 25 jaar geleden. Conclusie toen: Zorg voor
concrete vraagstukken en discussieer met een brede vertegenwoordiging van de
bevolking.
Want maatschappelijke besluitvorming is geen exclusieve zaak voor de gekozen
volksvertegenwoordigers. Draagvlak is belangrijk en mensen praten over het algemeen graag mee
als het concreet is, en als ze ook echt gehoord worden. De gevreesde kloof kan alleen worden
geslecht als participatie simpel is.
Zo kwam de Burgertop in 2018 dus weer op mijn pad. Met een gemotiveerde ploeg bedachten we
een manier om zoveel mogelijk Limburgers te betrekken bij thema’s die ze zelf konden agenderen.
Na een ruime digitale ‘horing’ organiseerden we in drie voetbalstadions in Zuid-, Midden- en NoordLimburg de Burgertop.
Zelf mocht ik in het Fortuna-stadion aantreden, waar zo’n 200 mensen spraken over verschillende
thema’s. De betrokkenheid enorm, de discussies fel en de sfeer scherp en respectvol. Zoals een
maatschappelijke discussie hoort te zijn. Ik vond het fijn om te zien dat er ook jongeren
meededen. Twintigers zijn doorgaans meer geïnteresseerd in de wereldpolitiek dan die van de
eigen achtertuin, maar in deze sessie bleek dat niet het geval. Het werd een scherp en concreet
gesprek over de eigen toekomst op het gebied van werkgelegenheid, milieu en veiligheid.
Nadat de thema’s onder leiding van trainees in subgroepen verder werden uitgediept
presenteerden vertegenwoordigers van de Burgertop verschillende initiatieven, vraagstukken en
oplossingen in de zogeheten Burgerpanels. En net als 25 jaar geleden bleek ook hier dat de ene
inbreng makkelijker te implementeren is dan de andere. Burgerinspraak kan dan leiden tot
teleurstelling, en die teleurstelling weer tot een grotere kloof. Ook in deze Burgertop was en is dat
een risico. Maar de aandacht en zorg van de initiatiefnemers en het noodzakelijke
verwachtingenmanagement is bijzonder bemoedigend.
Het initiatief Burgertop Limburg verdient een vervolg. Het kan een terugkerende thermometer voor
de politiek worden, om te meten wat er in de samenleving speelt. En welke politicus wil dat nu
niet? Nu weten vele volksvertegenwoordigers heel goed wat er speelt, maar door mensen uit te
dagen om daar scherper over na te denken komen er bijzondere en onverwachte thema’s binnen.
In de Statenvergadering van juni 2020 werd de Burgertop door de politiek geëvalueerd. Hoe nu
verder? Want ‘verder gaan’ staat vast. Ook als blijkt dat de burgerparticipatie van nu niet veel
verschilt met die van 25 jaar geleden. Ook als blijkt dat sommige initiatieven niet haalbaar zijn,

omdat ze bijvoorbeeld buiten de scope van de provincie vallen. En ook als blijkt dat je eigenlijk nog
veel meer mensen erbij zou willen betrekken. Want al die disclaimers zijn enkel en alleen te
tackelen als je de Burgertop structureel opneemt als meetinstrument van de provincie. Tenslotte
bepalen we samen wat het beste voor ons is, en daar kunnen we iedere inbreng bij gebruiken.

