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1. 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 netwerkbijeenkomsten en voor bijzondere evenementen, zoals debatten 
en thema-avonden. Door het bestuur is 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. 

2. Organisatie 
Het bestuur van het Brabants Burgerplatform heeft met het oog op het goed reilen en zeilen 
van de organisatie een globale onderlinge taakverdeling opgesteld 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. 

3. NOVI gebied / Omgevingswet
Het Brabants Burgerplatform maakte een voorstudie van de invoering van de nieuwe 
Omgevingswet met name in het landelijk gebied. Wat beoogt de wet, wat is er vereist aan de 
kant van de burger, welke valkuilen kunnen worden vermeden en hoe kan men lokaal bijdragen 
aan de ontwikkeling van een omgevingsvisie. De bedoeling was middels een tweetal pilots een 
aanpak te ontwikkelen en de werkzaamheid van deze methodiek te testen, te verbeteren en 
over te dragen aan andere groepen. Corona heeft deze plannen aanmerkelijk getemporiseerd.  
Maar ondanks Corona zijn In Sterksel en in Cuijk inmiddels de nodige stappen gezet om volgens 
een aangepast plan de doelstellingen te realiseren. 
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4. Landelijke verkiezingen 2021
Een brief met aanbevelingen is gestuurd aan de informateur en de fractie-voorzitters van de 2e 
kamer 

5. Gemeenteraadsverkiezingen
Voor de lokale verkiezingen is een boekje met aanbevelingen voor de programma commissies 
van de lokale partijen geschreven: https://online.anyflip.com/bilb/kjcv/mobile/index.html

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. Zoönosen
Het Brabants Burgerplatform heeft een bewustwordingscampagne uitgevoerd rond het thema 
zoönosen. Aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings werd een Kaart van Zoönosië uitgereikt, als 
bewijs van waardering voor haar inzet in haar vorige bestuursperiode om de burgers intensief te
betrekken bij de zogenaamde mestdialogen en de daaruit voorvloeiende afspraken over locaties
van mestfabrieken en de stalderingsregeling, waarmee een structureel begin werd gemaakt van 
de krimp van de veestapel. De kaart is veelvuldig onder de aandacht gebracht via sociale media.

8. Stank App
Brabants Burgerplatform heeft in februari 2021 de Stank App uitgebracht. Doel is meer de 
overlast van de intensieve veeteelt expliciet te maken, de burger een mogelijkheid in handen te 
geven om zijn onvrede, desnoods dagelijks, kenbaar te maken, maar bovenal de lokale en 
provinciale overheid duidelijk te maken hoe groot het probleem is. 
Het aantal meldingen in de Stank App in 2021 was 7000. Ongeveer evenveel als de meldingen 
naar de Omgevingsdiensten. 

9. Achterban bijeenkomsten.
De halfjaarlijkse achterban bijeenkomsten vonden geen doorgang vanwege Corona.

10. Knipselkrant
Vanuit de Stichting wordt er enkele keren per week een digitale knipselkrant per mail voor een 
besloten groep gepubliceerd  waarin de belangrijkste publicaties rondom de ontwikkelingen op 
het platteland op een rij gezet worden met een korte uitleg, en af en toe een korte reactie en 
vaak een link naar de volledige publicatie. Deze knipselkrant kent ook veel externe lezers die 
deze service bijzonder op prijs stellen.

11. Kenniscollectie 
In het verlengde van de knipselkrant zijn artikelen en publicaties die een langere houdbaarheid /
hogere relevantie hebben, verzameld in een kenniscollectie

12. Publiciteit 
We hebben onze visie en standpunten uitgedragen via een aantal publicaties en bijdragen aan 
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het debat in regionale en landelijke dagbladen, opinietijdschriften en media zoals Foodlog - in 
regionale en landelijke radio- en tv-programma’s.

13. Website
De website heeft een facelift gekregen. Dit was nodig om nadere verduidelijking aan te brengen 
ten aanzien van scope en focus van de stichting. Tevens om een betere aansluiting te vinden 
met de actualiteit middels Facebook en Twitter (Nieuws).
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