8 mei 2019, Maastricht
Aan de informateurs
Geachte heren Koopmans en Gabriels,
Op 18 april 2019 hebben Provinciale Staten gedebatteerd over de voortgang van de vorming van een
nieuwe coalitie. Het debat vond plaats naar aanleiding van uw brief van 16 april 2019 waarin u de
voortgang van de pre-informatie toelicht. In uw brief beschrijft u de thema’s waarover u met de
betrokken politieke partijen hebt gesproken. Een van deze thema’s is ‘democratie’.
Op 23 juni 2017 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd hebt het Initiatiefvoorstel Burgertop
Limburg. Op 15 februari 2019 hebben Provinciale Staten unaniem ingestemd met het vervolg van de
pilot Burgertop Limburg.
De Raad van Advies Burgertop Limburg informeert u hierbij graag over de huidige stand van zaken.
Dit met het oog op het waarborgen van de continuïteit van dit breed gedragen initiatief.
In het najaar van 2018 deden meer dan 4.500 Limburger mee aan brede volksraadpleging. “Wat zou
je doen als je de baas van Limburg zou zijn”, dat was de vraag die in de enquête centraal stond. De
verzamelde input is op 26 november 2018 door 300 Limburgers verder uitgewerkt tijdens de 3
fysieke bijeenkomsten van de Burgertop Limburg, die plaatsvonden in de stadions van VVV Venlo,
Fortuna Sittard en Roda JC.
Op dit moment zijn ongeveer 150 Limburgers actief in 6 Burgertoppanels. Op 20 juni 2019
presenteren de Burgertoppanels hun uitgewerkte adviezen voor Limburg op de volgende thema’s:
“nieuwe overheid”, “digitale sprong in de toekomst”, “milieubewust ondernemen”, “kwaliteit van
leven”, “veiligheid” en “werkgelegenheid”. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om bij deze
feestelijke presentatie in het Gouvernement aanwezig te zijn en zelf kennis te nemen van de plannen
voor Limburg.
In het najaar van 2019 zullen wij voorstellen over structurele verankering van Burgertop aanbieden
aan Provinciale Staten, op basis van een evaluatie van het doorlopen proces en opgedane ervaringen.
Voor het vertrouwen in de politiek is het belangrijk dat de burgertop serieus genomen wordt. Wij
verzoeken u daarom, mede namens alle Limburgers die zich betrokken voelen bij het initiatief
Burgertop Limburg, de burgertop en haar burgerpanels een plek te geven in het nieuwe
coalitieakkoord.
Met vriendelijke groet,
Raad van Advies Burgertop Limburg
Aleida Berghorst en Herman Nijskens

