
ACTIVITEITENVERSLAG BRABANTS BURGERPLATFORM 2020 
    

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 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. De achterban werd
het afgelopen jaar vanwege Corona niet of nauwelijks bij elkaar geroepen voor netwerkbijeen-komsten 
en voor bijzondere evenementen, zoals debatten en thema-avonden.  

Door het bestuur wordt een visie ontwikkeld op de voorgestane ontwikkelingsrichting van de landbouw 
en met name de intensieve veehouderij en het gebruik van bestrijdingsmiddelen 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 globale onderlinge taakverdeling die aansluit bij de persoonlijke interesses. Met het oog 
op effectieve coördinatie wordt contact onderhouden via korte lijnen en wordt intensief gebruik 
gemaakt van sociale media, mail, whatsapp en een digitaal platform. Daarnaast wordt elke zes weken 
overleg gevoerd met het hele bestuur. 
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Overzicht activiteiten in 2020

1 Optimaliseren bestuurlijke organisatie 

1.1 Bestuur gecompleteerd met nieuwe secretaris 
1.2 Adressenbestand netwerk en relaties geactualiseerd 

2 Optimaliseren interne en externe communicatie 

2.1 Inventarisatie gemaakt van interessevelden en vragen binnen netwerk; 
inventarisatie gemaakt van mogelijke experts voor bijdragen op bijeenkomsten 

2.2 vernieuwing website begonnen 
- inbedding van facebook en twitter 
- onderzoek mogelijkheden thema-pagina’s 

 
2.3 intranet opgezet 

2.4 bibliotheek verhuisd naar Google drive en ontsloten  

2.5 onderhouden van stroom nieuws en informatie naar netwerk via 
- twitter
- facebook
- knipselkrant 

3 Optimaliseren van samenwerking 

- opzetten van dienstverlening via juridisch loket voor netwerk   
- samenwerking met zusterorganisaties in Limburg, Gelderland en Vlaanderen 
- samenwerking met het artsennetwerk 
- overleg met Greenpeace 
- overleg met de landelijke werkgroep max 5 Odeur, 
-
  

4 Proces de Staat gedaagd  

Er is met een tiental participanten een rechtszaak tegen de staat opgestart om de 
geurnormen in het buitengebied aangepast te krijgen. De grondslag waarop 
geprocedeerd wordt is discriminatie door de huidige wet- en regelgeving  van burgers in 
het buitengebied t.o.v. burgers in de bebouwde  kom. 

5 Ontwikkeling van stank-app 

5.1 Er is opdracht gegeven aan studenten van het Summa College om een stank-app te 
ontwikkelen  

5.2 Op een parallel spoor is begonnen met een experiment in Sterksel om de 
stankmeldingen die via de Omgevingsdienst gedaan worden om te zetten naar 
maandelijkse statistieken en te kijken of deze ook gevisualiseerd kunnen worden op een 
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kaart zonder de locatie van de klacht herleidbaar te maken naar het adres en de 
identiteit van de klager.     

6 participatie in overleg 

Als vertegenwoordigers van het netwerk is deelgenomen aan overleg op bovenlokaal 
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; 

Er is deelgenomen aan provinciaal overleg rondom 
- stikstof  
- mestfabrieken / plan MER mestfabrieken 
- stank meten 
- het schone lucht akkoord  

7 pilot-projecten Omgevingsvisie, Klimaatadaptatie, Energiestrategie  
 

Als vervolg op de presentatie Knollen & Citroenen over de landelijke, provinciale en een 
aantal gemeentelijke omgevingsvisies is een pilotproject opgezet voor Stop de Stank in 
Deurne en de Milieuvereniging Land van Cuijk om de essentiële elementen voor een 
Omgevingsvisie inclusief energietransitie, klimaatadaptatie en transitie van de landbouw 
in kaart te brengen en deze te visualiseren op een gebiedskaart van de omgeving. 
Door Corona is dit project, na een startbijeenkomst, nagenoeg stil komen te liggen.  

8 Publiciteit 

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, Omroep Brabant   

9 Dialoog Boeren-Burgers 

Overleg met ZLTO over project dialoog boeren-burgers “Naar een betere Leefomgeving” 
is doordat de gedeputeerde van de provincie het voorstel voor subsidiering in de ijskast 
gezet stil komen liggen. Er lijkt bij de ZLTO onvoldoende ambitie te zijn om hier op eigen 
houtje in verder te gaan 

10 Ontwikkeling Groeten uit Zoönosië 

Er is een fictieve kaart ontwikkeld met daarin een overzicht van alle zoönosen die voor 
Nederland relevant zijn met als oogmerk om het risico van zoönosen vanuit de 
intensieve veehouderij onder de aandacht te brengen. 
De bedoeling is de kaart te overhandigen aan Anne-Marie Spierings bij haar afscheid als 
gedeputeerd. maar door Corona is dat er niet van gekomen. 
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