
Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer Henk Staghouwer

Middelbeers , 18 januari 2022

Betreft: felicitatie en kennismaking

Geachte Excellentie,

Beste mijnheer Staghouwer,

Het Brabants Burgerplatform feliciteert u van harte met uw benoeming. Wij hopen dat u deze functie in 
goede gezondheid en in een prettige verstandhouding met de medewerkers op uw ministerie, uw 
collega’s in het kabinet en de leden van beide Kamers weet uit te oefenen.

We maken van de gelegenheid gebruik aan u kenbaar te maken dat het bestuur van het Brabants 
Burgerplatform - voor zover dat bij onze doelstelling past en in onze mogelijkheden ligt- u graag met 
raad en daad terzijde zal staan.

Bij het Burgerplatform zijn vooral Brabantse en Limburgse, lokaal georganiseerde burgerorganisaties 
aangesloten die al vele jaren vechten voor een forse verbetering van de regelgeving om de kwaliteit van
de leefomgeving op het platteland te herstellen en te verbeteren. Het gaat dan met name om de schade
aan de gezondheid die wordt veroorzaakt door zorgwekkende emissies en stank van  intensieve 
veehouderijen en daarmee gerelateerde bedrijvigheid zoals mest uitrijden, mesttransport en  
mestverwerking in mestfabrieken in het buitengebied. 

Wij zijn bijzonder gecharmeerd van de insteek om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen 
en bieden U dan ook aan om een werkbezoek voor U te organiseren, zodat het dichten van de kloof 
tussen het streefbeeld in beleidsnotities en de Brabantse werkelijkheid op termijn ook U in Den Haag 
een extra motivatie geeft om voor uw burgers op te komen.

Meer over onze doelstellingen en ons werk, als platform tussen burger en provinciale staten kunt u 
vinden op onze website www.brabantsburgerplatform.nl     , waaronder de open brief aan de formerende 
partijen dd 1 juni 2021met inhoudelijke aanbevelingen voor een nieuw kabinet : Maak het platteland weer
gezond. 

Wij hopen dat u hierin aanleiding vindt om nader kennis met ons te maken. 

Met vriendelijke groet,

Geert Verstegen

voorzitter bestuur stichting Brabants Burgerplatform
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