Gedeputeerde Ger Koopmans heeft als coördinerend portefeuillehouder burgerparticipatie
namens de Provincie Limburg nauwlettend de resultaten van de pilot Burgertop Limburg 2018
gevolgd. In een korte reactie geeft hij aan dat de top, en al het werk wat daaruit voortkomt, de
vader en moeder is van de provinciale nota burgerparticipatie.
De pilot Burgertop Limburg 2018 heeft volgens Koopmans een belangrijke bijdrage geleverd om
burgerparticipatie op de agenda te zetten van het College van Gedeputeerde Staten (GS) en werd
door alle zeven gedeputeerden, inclusief Gouverneur Theo Bovens, enthousiast en gedreven
opgepakt.
De top leverde onder andere achttien burgeradviezen op en om die reden heeft Provinciale Staten
(PS) over de evaluatie en opvolging van de pilot Burgertop Limburg initiatiefvoorstellen ingediend.
Op donderdag 11 juni aanstaande neemt PS tijdens de Statenvergadering hierover een besluit.
Gedeputeerde Koopmans is zeer te spreken over het proces. “Het is evenwichtig verlopen. Ideeën
vanuit de samenleving werden met de Burgertop Limburg naar het College van Gedeputeerde Staten
gebracht. Helaas waren niet alle onderwerpen bruikbaar, maar het is wel fijn dat ze zijn besproken.”
Naast de burgeradviezen leverde de pilot ook tien lessen en zeventien overdrachtsadviezen op over
burgerparticipatie. Het zorgde eveneens voor een nauwe samenwerking tussen Provinciale- en
Gedeputeerde Staten, zeker voor de verdere uitwerking. Koopmans kijkt daar positief op terug. “Het
was soms wel een beetje zoeken hoe we dat het beste konden doen. Ook omdat meerdere
portefeuillehouders verschillende bevoegdheden hadden. Dan was het samen even kijken wie nou
wat deed. Maar ik denk dat we met de ingediende initiatiefvoorstellen en de rubricering van de
projecten Provinciale Staten, de Raad van Advies, het Organiserend Comité en alle mensen
betrokken bij de pilot, het samen met GS goed hebben gedaan.” Volgens Koopmans stopt overigens
het proces van burgerparticipatie niet. “Het heeft het mede in gang gezet. Je zou kunnen zeggen: het
is work in progress. Het project is afgesloten, maar het proces gaat verder. Zeker als de
initatiefvoorstellen zijn aangenomen. Dan is het voor ons als GS een opdracht.”
In de huidige coronacrisis is de Provincie Limburg volop bezig met creatieve oplossingen voor de
uitdagende gevolgen. Ook daar ziet Koopmans een rol weggelegd voor burgerparticipatie. “Maar het
is wel een zoektocht. We zijn allemaal op zoek naar antwoord op de vraag: wat is nou het antwoord
op deze crisis? Komt er straks een nieuw normaal? Of gaan we terug naar het oude? Dat vind ik
ingewikkeld. Ik zie dat collega-gedeputeerde Housmans in gesprek is met maatschappelijke
organisaties over wat zij kunnen doen, wat zij zien als knelpunten. Dat is voor iedereen nog een hele
interessante zoektocht”, besluit Koopmans

1

