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BRABANTS 

               BURGER     

PLATFORM  

 

  

ACTIVITEITENVERSLAG 2018  
overzicht van activiteiten in het startjaar 2018 

 

 

 

Achtergrond 

  

Het Brabants Burgerplatform is een jonge organisatie die onlangs (3 juli 2018) is opgericht om het 

zich ontwikkelende netwerk van Brabantse Burgergroeperingen te ondersteunen.  

 

Activiteiten per speerpunt   

 

Het beleidsplan van het Brabants Burgerplatform bevat een zevental speerpunten voor 2018-2019. 

De activiteiten worden gerelateerd aan deze speerpunten, zoals hieronder  samengevat 

 

1 facilitering en ondersteuning van de concrete vraaggeneratie vanuit het netwerk; 

2 de onderlinge communicatie tussen de leden van het netwerk;  

3 kennisdeling, de uitwisseling van informatie en het aanleveren van informatie aan de leden 

van het netwerk om de eigen achterban te kunnen informeren; 

4 coaching en inhoudelijke ondersteuning van leden van het netwerk bij maatschappelijke 

participatie en bij deelname aan dialoog;    

5 aandacht vragen van de media en in de media voor items die centraal staan in het netwerk; 

6 als vertegenwoordigers van het netwerk deelnemen aan overleg op lokaal, regionaal, 

provinciaal, nationaal en Europees niveau, met als doel het landbouwbeleid te beïnvloeden 

en op te komen voor belangen van burgers die nadelen ondervinden van intensieve 

veehouderij en/of de mestbehandeling;  

7 het onderhouden van contacten met lokale, regionale, provinciale en (inter)nationale 

groeperingen en organisaties met verwante doelstellingen; 

 

Daarnaast zullen we ons in de periode na 2019, of in gevallen waar daar eerder aanleiding toe is 

ook al daarvoor, tevens substantieel gaan richten op 

 

8 het bevorderen van openbaarheid en toegankelijkheid van inhoudelijk relevante politieke 

besluitvorming, ambtelijke rapporten en wetenschappelijke gegevens; 

9 het stimuleren van strikte en adequate handhaving van wet- en regelgeving en beleid 

gericht op preventie en het vroegtijdig signaleren van risico’s op het gebied van  

volksgezondheid, lucht-, water- en bodemkwaliteit en voedselveiligheid;  

10 het (doen) oprichten van coöperatieve organisaties om in economisch opzicht de 

krachten van burgers van het platteland, consumenten en organisaties te bundelen met 

het oogmerk de ontwikkeling van grondgebonden circulaire veehouderij te 

ondersteunen.  
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Vooraf   

 

Om de realisatie van onderdelen van dit beleid van de grond te kunnen tillen en te faciliteren is op 17 

september 2018 subsidie aangevraagd en op 29 november 2018 voor een beperkt aantal punten 

verkregen bij de provincie Noord Brabant.  

 

Fundamenteel  

 

Er zijn  

- statuten opgesteld  

- een stichting opgericht  

- bestuursleden aangezocht  

- taakverdeling gemaakt  

- bankrekening en secretariaat ingericht  

- website, sociale media en digitale communicatiekanalen aangemaakt 

- er is ANBI-status aangevraagd  

 

Ad 1  facilitering en ondersteuning van de concrete vraaggeneratie, 

 

- de werkorganisatie binnen het stichtingsbestuur is ingericht, 

- Dropbox ingericht voor bestuur,  

- tweetal bijeenkomsten met de achterban voorbereid, uitgevoerd, geëvalueerd, 

- inventarisatie gemaakt van interessevelden en vragen binnen netwerk;  

- inventarisatie gemaakt van mogelijke experts die men graag op bijeenkomsten wil zien 

- inventarisatie gemaakt voor beleidslijnen 

 

Ad 2 de onderlinge communicatie tussen leden van het netwerk,  

 

- bestand met mailadressen aangemaakt, 

- gecategoriseerd naar interesses, 

- oproep verstuurd voor feedback op concepten,  

- website en sociale media ingericht en geactualiseerd .  

  

Ad 3 kennisdeling, het uitwisseling van informatie en het aanleveren van informatie aan de 

leden van het netwerk om de eigen achterban te informeren, 

 

- afspraken over facilitering communicatiemedewerker  

- mailservice met dagelijkse digitale knipselkrant,  

- mappenstructuur ontwikkeld voor kennisbank op dropbox 

- afstemming met experts en planning eerste juridisch spreekuur. 

 

Ad 4 coaching en inhoudelijke ondersteuning van leden van het netwerk in maatschappelijke 

participatie en dialoog,    

 

- oproep om deel te nemen aan voedsel1000 dialoog georganiseerd door de provincie, 

- presenteren van presentatie voor leden met ontwikkelingen rond Omgevingswet 

- aanzet voor collectie documenten rond omgevingswet  
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Ad 5 aandacht vragen in de media voor items die centraal staan in het netwerk, 

 

- inbreng in het TV-programma De Monitor van Teun van der Keuken (KRO/NCRV) over 

intensieve veehouderij. 

- inbreng van een aantal opiniërende bijdragen in regionale dagbladen en op Foodlog, 

- ontwikkelen van concept-blog voor gebruik door lokale groepen in lokale media.    

 

Ad 6 als vertegenwoordigers van het netwerk deelnemen aan overleg op lokaal, regionaal, 

provinciaal, nationaal en Europees niveau, met als doel het landbouwbeleid te beïnvloeden 

en op te komen voor belangen van burgers die nadelen ondervinden van intensieve 

veehouderij en/of de mestbehandeling;  

 

- deelname aan provinciaal overleg rondom  

o stal van de toekomst,  

o scenario’s voor toekomst veehouderij, 

o Omgevingsvisie Brabant,  

- zienswijze opgesteld rond voorontwerp omgevingsvisie Noord Brabant en concept 

Omgevingsvisie Noord Brabant,  

- overleg(met inzet van interne deskundige uit ons artsennetwerk i.o.) met een aantal EU- 

parlementariërs over de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij. 

- opzetten van een drie-traps campagne rond de verkiezingen 20 maart 2019 

0 realisatie van informatieavond voor fractievoorzitters / lijstrekkers van de 

provinciale politieke partijen met externe deskundigen als gast over 

nieuwe inzichten rond de intensieve veehouderij met het oog op het 

beïnvloeden van de verkiezingsprogramma’s; 

0 ontwikkelen van ideeën en concepten voor campagne om burgers van het 

platteland te stimuleren te gaan stemmen en hun stem uit te brengen op 

partijen die ons gedachtengoed ondersteunen; 

0 voorbereiding van het slotdebat op 11 maart 2019.    

 

Ad 7  het onderhouden van contacten met lokale, regionale, provinciale en 

(inter)nationale groeperingen en organisaties met verwante doelstellingen 

 

- realisatie van overleg met de BMF, de Brabantse Milieu Federatie over afbakening van 

werkvelden over en weer en uitwisseling en support, 

- afspraak over samenwerking met GGD,  

- overleg met Greenpeace  

- overleg met de landelijke werkgroep max 5 Odeur, 

- overleg en uitwisseling met zuster-groeperingen in Limburg, Gelderland en andere 

provincies. 

- opzetten van artsennetwerk   

-  


