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Achtergrond
Het Brabants Burgerplatform is een jonge organisatie die onlangs (3 juli 2018) is opgericht om het
zich ontwikkelende netwerk van Brabantse Burgergroeperingen te ondersteunen.
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.

Doelstellingen
De centrale doelstelling van de stichting is als doelstelling door alle leden van het netwerk
onderschreven:
het afbouwen van de intensieve veehouderij;
het stimuleren van, liefst lokaal grondgebonden, circulaire 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.
Beleid in speerpunten
Het beleid van het Brabants Burgerplatform als overkoepelende stichting focust vooral 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.
Het eigen beleidsplan van de stichting is derhalve beperkt, want het is nog in ontwikkeling en richt
zich voor de komende ontwikkelingsperiode van 2018-2019 primair op de volgende speerpunten
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facilitering en ondersteuning van de concrete vraaggeneratie vanuit het netwerk;

2

de onderlinge communicatie tussen de leden van het netwerk;

3

kennisdeling, de uitwisseling van informatie en het aanleveren van informatie aan de leden
van het netwerk om de eigen achterban te kunnen informeren;

4

coaching en inhoudelijke ondersteuning 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;

2

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;

Daarnaast zullen we ons in de periode na 2019, of in gevallen waar daar eerder aanleiding toe is
ook al daarvoor, tevens substantieel gaan richten op
8

het bevorderen van openbaarheid en toegankelijkheid van inhoudelijk relevante politieke
besluitvorming, ambtelijke rapporten en wetenschappelijke gegevens;

9

het stimuleren van strikte en adequate handhaving van wet- en regelgeving en beleid
gericht op preventie en het vroegtijdig signaleren van risico’s op het gebied van
volksgezondheid, lucht-, water- en bodemkwaliteit en voedselveiligheid;

10 het (doen) oprichten van coöperatieve organisaties om in economisch opzicht de
krachten van burgers van het platteland, consumenten en organisaties te bundelen met
het oogmerk de ontwikkeling van grondgebonden circulaire veehouderij te
ondersteunen.
Subsidie
Om de realisatie van onderdelen van dit beleid van de grond te kunnen tillen en te faciliteren is op 17
september 2018 subsidie aangevraagd en op 29 november 2018 voor een beperkt aantal punten
verkregen bij de provincie Noord Brabant.
Wijzigingen voorbehouden
Omdat de organisatie nog in de kinderschoenen staat, 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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