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ACTIVITEITENVERSLAG BRABANTS BURGERPLATFORM 2019  

     
 

Algemeen  

Onder de noemer ‘Minder Beesten’ was er voorheen een min of meer geregeld netwerk actief van 

Brabantse stichtingen, verenigingen, niet formeel georganiseerde ad hoc-belangengroepen en 

individuen, die zich zorgen maakten over de groei en de negatieve gevolgen van de intensieve 

landbouw, met name de industriële veehouderij en de mestverwerking. 

‘Minder Beesten” is, onder meer door gerichte inzet van deze projectsubsidie, geëvolueerd naar een 

rechtspersoon, de stichting “Brabants Burgerplatform”, die in diverse gremia actief opkomt voor de 

belangen van haar achterban. De leden van het netwerk worden zowel digitaal als door middel van 

speciale informatie-avonden geïnformeerd over actuele landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen, 

en het bestuur zorgt dat leden van het netwerk op regelmatige netwerkbijeenkomsten onderling 

informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen. Door het bestuur wordt een visie ontwikkeld op de 

voorgestane ontwikkelingsrichting van de landbouw en met name de veehouderij in Brabant, de 

organisatie zet zich in om deze visie over het voetlicht te brengen bij betrokken partijen en pleit via 

diverse kanalen voor de realisatie ervan. Deze visie wordt geactualiseerd als nieuwe ontwikkelingen 

daar aanleiding toe geven.  

Organisatie  

Het bestuur van het Brabants Burgerplatform heeft met het oog op het goed reilen en zeilen van de 

organisatie een onderlinge taakverdeling gemaakt, waarbij ook kartrekkers benoemd zijn voor de door 

de provincie gesubsidieerde projecten. Met het oog op effectieve coördinatie, organisatie en evaluatie 

wordt contact onderhouden via korte lijnen en wordt intensief gebruik gemaakt van sociale media, mail 

en een digitaal platform op Dropbox. Daarnaast wordt elke zes weken overleg gevoerd met het hele 

bestuur. De karttrekkers en medewerkers van de projecten overleggen in onderliggende werkgroepjes 

en informeren het bestuur over de voortgang van de projecten. De achterban wordt periodiek bij elkaar 

geroepen voor netwerkbijeenkomsten en voor bijzondere evenementen, zoals debatten en thema-

avonden.   

Financieel  

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

september 2018 een projectsubsidie bij de provincie Noord Brabant aangevraagd. Op 29 november 

2018 is voor die projecten een voorschot op de subsidie verleend. Over deze projecten is eind 2019 

gerapporteerd aan de provincie. Op basis van deze rapportage is de aangevraagde projectsubsidie 

definitief toegekend en is het resterende bedrag aan de stichting overgemaakt.   
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1 Oprichten stichting met het oogmerk het in het leven roepen van het Brabants 

Burgerplatform als rechtspersoon   
 

 

Activiteiten en daarmee corresponderende resultaten  

  

 1.1 Statuten opgesteld  

 

1.2 Stichting Brabants Burgerplatform opgericht  

op 3 juli 2018 ten kantore van Kersten & Wilhelm Notarissen, Mill 

 

1.3 Stichting Brabants Burgerplatform en de initiële bestuursleden  

geregistreerd bij Kamer van Koophandel  

 

 
2 Inrichten bestuurlijke organisatie voor coördinatie en administratie  
 

 

Activiteiten en daarmee corresponderende resultaten  

 

2.1 Bankrekening geopend, secretariaat ingericht, logo ontwikkeld  

 

2.2 Bestuur gecompleteerd, taakverdeling gemaakt en regelmatig geactualiseerd  

 

2.3 ANBI-status aangevraagd en verkregen  

  achterban opgeroepen tot donaties  

 

2.4 Adressenbestand achterban, sympathisanten en relaties ingericht  

adressenbestand gecategoriseerd voor levering informatie op maat en onderhouden  

Het totale adressenbestand bevat momenteel 400 items, waarvan er zo’n 300 behoren 

tot het netwerk van de directe achterban.  

 

2.5 Inventarisatie gemaakt van interessevelden en vragen binnen netwerk;  

inventarisatie gemaakt van mogelijke experts voor bijdragen op bijeenkomsten  

 

2.6 Digitale communicatiestructuur voor coördinatie van activiteiten en informatie, 

afstemming en uitwisseling ingericht op Dropbox 

  

2.7 Organisatie en evaluatie bestuursvergaderingen   

  het bestuur is 10 keer bijeen geweest  

  

2.8 Organisatie en evaluatie netwerkbijeenkomsten 

  er zijn 4 netwerkbijeenkomsten belegd en 2 thema-avonden georganiseerd   

 

2.9 Organisatie en evaluatie niet-gesubsidieerde projecten 

  

2.9.1 Drie-traps campagne in het kader van verkiezingen provinciale staten  



3 
 

-  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;  

- ontwikkelen en realiseren van een 30 daagse twitter-campagne om burgers van 

het platteland te stimuleren te gaan stemmen;  

- organiseren van het Debat over Daarbuiten in Deurne op 11 maart 2019 met 

politici van nagenoeg alle politieke partijen die meededen aan de verkiezingen   

 

2.9.2 Voorbereiden van artsennetwerk gezondheidseffecten intensieve landbouw   

  

2.9.3 Voorbereiden van dienstverlening via juridisch loket voor achterban   

  

2.9.4 Voorbereiden van samenwerking met zusterorganisaties in Limburg en Gelderland    

 

2.9.5 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  

- stal van de toekomst,  

- scenario’s voor toekomst veehouderij,  

- omgevingsvisie Brabant, 

- voedsel 1000  

- klankbordgroep mestbewerking  

- stikstof  

- overleg, met inzet van interne deskundige uit ons artsennetwerk i.o., met een 

aantal EU-parlementariërs over de gezondheidsrisico’s van de intensieve 

veehouderij. 

- overleg met 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 met Westvlaamse milieubeweging  

 

 

2.10 Ontwikkeling en uitdragen van visie via publicaties en bijdragen aan debat    

  -  in regionale en landelijke dagbladen, opinietijdschriften en media zoals Foodlog  

  -  in radio- en tv-programma’s, zoals de Monitor  

 

2.11 Overleg met ZLTO over project dialoog boeren-burgers “Naar een betere Leefomgeving”  

 

2.12 Organisatie en evaluatie van gesubsidieerde projecten, vermeld onder 3 en 4 hierna 

- benoemen kartrekkers uit bestuur per (deel)project en vorming werkgroepen met 

    vrijwilligers uit achterban 

- aantrekken evaluatiegroep uit achterban    
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3 Inrichten en actualiseren  

3.1 website,  
3.2 nieuwsoverzicht,  
3.3 sociale media,  
3.4 basis leggen voor kenniscollectie     

 

 

 Activiteiten en daarmee corresponderende resultaten  

 

3.1. Website voor Brabants Burgerplatform ontwikkeld door extern bedrijf  

website wordt intern gevuld en onderhouden.  

 De website is zoals gemeld in brief d.d. 22 augustus 2019 pas na 1 september 2019 live 

gegaan.  

 

3.2. Verzorgen en publiceren van nieuwsbrief annex knipselkrant voor geïnteresseerden uit 

achterban, sympathisanten en netwerk  

Deze nieuwsbrief verscheen aanvankelijk 4 á 5 maal per week en werd verstuurd via het 

G-mail account van Sandra de Haan die als vrijwilliger de redactie verzorgt. Later werd 

overgestapt op een G-mail account van het Burgerplatform en in februari 2019 werd op 

basis van de uitkomsten van een evaluatie de verschijningsfrequentie teruggebracht 

naar twee á drie maal per week en werd overgestapt naar het systeem van Tiny Letter.   

In de periode van februari 2019 tot 2 november 2019 zijn in totaal 129 nieuwsbrieven 

verschenen naar 91 abonnees, te weten mensen uit de achterban van het  

Burgerplatform, sympathisanten, medewerkers van NGO’s  en politici.  

 

3.3 Onderhouden van de berichtgeving op sociale media via twitter en facebook  

 Er zijn op het twitter-account van de organisatie in de projectenperiode  

 plusminus 15.000 tweets gepubliceerd op twitter, het account had op 2 november 2019 

1033 volgers  

Op het facebook account zijn er in de subsidieperiode dagelijks berichten geplaatst 

het aantal volgers bedraagt op 2 november 2019 1202 

 

3.4 Er is op Dropbox de basis gelegd voor een kenniscollectie, met een mappenstructuur, en 

een up-to-date vulling.  deze kenniscollectie bevat momenteel meer dan 1000 

bestanden en wordt regelmatig geactualiseerd. 40 Mensen uit de achterban van het  

Burgerplatform, sympathisanten, medewerkers van NGO’s  en politici hebben toegang 

tot deze kenniscollectie.  

 

 
4 Ondersteuning burgerparticipatie rondom Omgevingswet  

4.1 samenstellen informatiemateriaal  
4.2 houden van informatie- en inspiratie-bijeenkomsten   
 

 

 Activiteiten en daarmee corresponderende resultaten  
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Dit project is, zoals gemeld in de brief  in brief d.d. 22 augustus 2019 met vertraging op gang 

gekomen o.m. door het later dan voorzien toekennen van de subsidie, de vertraging in de 

wettelijke trajecten rondom de Omgevingswet en problemen met het aantrekken van een 

stagiaire.    

 

4.1 samenstellen informatiemateriaal 

  

Er is op Dropbox ruimte aangemaakt voor een mappenstructuur met informatie rondom 

de Omgevingswet en, in dit stadium van ontwikkeling, het ontwerp van de 

omgevingsvisie  van het Rijk, de vastgestelde omgevingsvisie van de provincies Brabant, 

Gelderland en Limburg en de documenten van plattelandsgemeenten, voor zover deze 

een Omgevingsplan, Omgevingsvisie of een aanzet daartoe gepubliceerd hebben via de 

website www. ruimtelijkeplannen.nl  

 

Deze mappenstructuur bevat  

- de oorspronkelijke documenten van de overheden als PDF  

- de capita selecta daaruit in de vorm van Word-bestanden, met titel eindigend op CS  

- de samenvattingen daarvan in een power point presentatie in PP en als PDF   

    

Deze power point presentatie bestaat uit  

- een inleiding over de Omgevingswet in zijn algemeenheid   

- een hoofdstuk over de Nationale Omgevingsvisie 

- een hoofdstuk over de provinciale omgevingsvisie van Noord Brabant  

- een hoofdstuk met zo’n 25 gemeentelijke omgevingsvisies  

- extra hoofdstukken met omgevingsvisies van Limburg en Gelderland   
 

Het daarbij gehanteerde focus is het belang van bewoners van het platteland 

  

4.2 faciliteren van informatie- en inspiratie-bijeenkomsten   

    

De definitieve presentatie “Knollen & Citroenen” is besproken in de werkgroep,  

daarna getest in een try-out voor een van de groepen uit de achterban. 

Op de netwerkbijeenkomst in oktober is het achterliggende idee van het project  

toegelicht en zijn gesprekken gevoerd met belangstellenden uit de achterban.  

Daarna is een mailing uitgegaan met het aanbod om ter plaatse de presentatie te 

komen verzorgen.      

  Op basis hiervan zijn er op dit moment een handvol afspraken gemaakt  

Daarnaast wordt de complete materiaal-collectie op aanvraag beschikbaar gesteld voor 

groepen uit het netwerk die er zelf mee aan de slag willen.  

Er is voorzien in een map Input voor feedback en het delen van ideeën vanuit  de 

achterban. 


