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BELEIDSPLAN 2020   
    

 

 

ALGEMENE GEGEVENS  

 

naam    Stichting Brabants Burgerplatform,   

opgericht  3 juli 2018  

ten kantore van Kersten & Wilhelm Notarissen, Mill  

    

voorganger    informeel netwerk, opererend onder de naam Minder Beesten  

 

adres   Secretariaat: Korhoender 9, 5744 DD Deurne  

bankrekening  Triodos bank NL 87 TRIO 0379 3301 64   

KvK   ingeschreven bij KvK onder no. 72079924 

 

bestuur   Geert Verstegen – voorzitter 

Maria Berkers  – secretaris  

Ad van Son – penningsmeester  

   Dorien Pessers,  

   Cyril Hoevenaars, 

   Michiel Visser,  

   Gert van Dooren, 

   Olaf Mouwen,    

   Frank van den Dungen.    

  

website   http://brabantsburgerplatform.nl 

      

mail   brabantsburgerplatform@gmail.com  

    

regiocontacten  West-Brabant    Bert Zwiers   06-16616672 

   Kempen en Midden-Brabant  Toon Vermeulen  06-45383675 

Noordoost-Brabant   Geert Verstegen  06-30511874 

De Peel en Zuidoost-Brabant  Maria Berkers   06-27126995 

 

  

http://brabantsburgerplatform.nl/
mailto:brabantsburgerplatform@gmail.com


2 
 

 

Achtergrond 

  

Het Brabants Burgerplatform is een jonge organisatie die is opgericht om het zich ontwikkelende 

netwerk van Brabantse Burgergroeperingen te faciliteren en te ondersteunen en te vertegenwoordigen 

op bovenlokaal niveau.  

 

Deze burgergroeperingen vormen een netwerk van veelal Brabantse stichtingen, verenigingen, niet 

formeel georganiseerde ad hoc-belangengroepen en individuen. Het netwerk is ontstaan als beweging 

om  

- de veedruk en de overlast in de leefomgeving van de intensieve veehouderij en de daaraan 

verbonden mestproblematiek tegen te gaan, en  

- de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico’s, en 

- de negatieve gevolgen voor landschap, lucht bodem en water  

terug te dringen en waar mogelijk te repareren.  

 

Doelstelling  

 

De centrale doelstelling van de stichting is :  

 

  -  het afbouwen van de intensieve veehouderij;  

-  het stimuleren van, liefst lokaal grondgebonden, circulaire, natuurinclusieve of 

biologische / biologisch-dynamische landbouw;  

-  het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door te streven naar een optimale 

kwaliteit van lucht, water, bodem en voedsel;  

- het bevorderen van leefbaarheid, volksgezondheid en duurzaamheid, volgens de 

Brundtland definitie. 

 

Focus   

 

Het beleid van het Brabants Burgerplatform als overkoepelende stichting focust op vraagsturing dóór de 

achterban en minder op richtinggevend beleid vóór de achterban.  

Het gaat erom  

- de leden van het netwerk te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen 

- op te treden als belangenbehartiger, adviseur of vertegenwoordiger van de leden van het 

netwerk  

- lokaal en waar relevant bovenlokaal, te pleiten voor herstel van de kwaliteit van de 

leefomgeving  

- bij te dragen aan lokaal, provinciaal, nationaal en waar relevant Europees beleid en de 

ontwikkeling daarvan 

 

Wijzigingen voorbehouden  

 

Omdat we een dynamische organisatie zijn, we sterk hechten aan vraagsturing en nog niet duidelijk is 

op welke inhoudelijke terreinen of bij welke processen de leden inhoudelijke ondersteuning en 

begeleidende coaching gaan vragen van de overkoepelende organisatie, kan dit beleidsplan in de loop 

van het jaar op basis van tussentijdse evaluatie en feedback aangepast worden. 
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De beoogde activiteiten in 2020  

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

 

2 bevorderen van de onderlinge communicatie tussen de leden van het netwerk; onder meer 

door het beleggen van netwerkbijeenkomsten;  

 

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

het netwerk door middel van onze nieuwsbrief  

 

4 coaching en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding 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; 

 

Op projectniveau zijn we voornemens in 2020 energie te investeren in   

 

8 het vervolg van het project “knollen & citroenen” uit 2019: het  afroep ondersteunen van leden 

van het netwerk met een presentatie over de omgevingswet;    

 

9 het ontwikkelen en testen van een model voor het op gang brengen van een dialoog tussen  

boeren en burgers;    

 

10 het verkennen van mogelijkheden rondom     

- de toekomst van de veehouderij 

- stoppen met industriële veehouderij: en dan … een reeks alternatieven  

   

11 het onderzoeken van mogelijkheden voor burgers in het buitengebied om vroegtijdig 

indicatoren die kunnen duiden op risico’s op het gebied van volksgezondheid, lucht-, water- 

en bodemkwaliteit te signaleren en de relevante overheden daarop te attenderen;  

 

12 het verkennen van mogelijkheden voor het (doen) oprichten van coöperatieve organisaties 

om de krachten van burgers van het platteland en anderen te bundelen met het oogmerk 

de ontwikkeling van grondgebonden circulaire veehouderij te ondersteunen.  


