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HOOG TIJD OM KANSEN TE BENUTTEN
Benut een crisis als kans voor een echte

We hebben als Brabant alle kennis om de

plan waarmee Nederland hoopt de afgespro-

verandering. ‘Never waste a good crisis’,

omslag te maken.

ken klimaatdoelen te halen. Als BMF werken
we daar hard aan mee, bijvoorbeeld binnen

zei Winston Churchill al. Omarm nieuwe
uitgangspunten en zoek naar baanbrekende

We zien in Brabant de schade aan de natuur

de Regionale Energie Strategieën (RES-en) en

oplossingen. Dat vraagt om lef van politici,

door langdurige droogte, gezondheids- en

samen met onze partners van de Participatie-

ondernemers en bewoners. Veranderen is

milieuproblemen als gevolg van de veel te gro-

coalitie.

moeilijk, maar niets doen is geen optie.

te en geconcentreerde veestapel, grootschalige bomenkap, verdozing van het landschap,

De BMF blijft zich ook in 2020 inzetten voor een

verharding van veel zandpaden en natuurlijk

mooi en duurzaam Brabant. We strijden tegen

de schade door stikstofoverbelasting.

ongewenste ontwikkelingen en willen beleids-
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makers ertoe bewegen om te kiezen voor meer
De Raad van State deed vorig jaar een baan-

duurzame oplossingen. Ook willen we

brekende uitspraak over het Programma

laten zien dat die oplossingen werken. Dat

Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofcrisis die

doen we natuurlijk niet alleen, maar altijd

volgde, bevestigt dat het anders moet. Stevige

samen met onze aangesloten groepen, maat-

natuurherstelmaatregelen en forse krimp

schappelijke partners en met ons Netwerk

van de veestapel, meer ondersteuning voor

Goed Boeren. We blijven zichtbaar en strijd-

boeren die de omslag willen maken naar meer

baar in 2020. We willen zorgen voor impact in

duurzame vormen van landbouw. Zomaar een

Brabant. In dit Jaarbericht lees je voorbeelden

paar van de aanbevelingen uit ons Brabants

hoe we dat willen doen.

Actieplan Stikstof.
Het Klimaatakkoord werd in juni gepresen-

Femke Dingemans

teerd door het kabinet. Het is een ambitieus

directeur Brabantse Milieufederatie
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DUURZAME LANDBOUW

De omslag naar landbouw willen we stimule-

met boeren en natuurorganisaties, waar we

De BMF verzet zich tegen ongewenste agra-

ren als BMF. Om daar te komen organiseer-

leerden hoe boeren daar gezamenlijk de stik-

rische ontwikkelingen. Zo dienden we in 2019

den we vijf excursies voor het Netwerk Goed

stofuitstoot verminderen. Duurzame boeren

een zienswijze in op het locatiebeleid mest-

Boeren over natuurinclusieve landbouw. Net

gaven we een politieke stem met een werkbe-

bewerking en mestvergisting. We voerden een

als een bezoek aan Schiermonnikoog, samen

zoek voor Statenleden.

campagne om stankoverlast tegen te gaan;
van opiniestukken tot beleidsoverleg tot brieven aan Kamerleden. Ook publiceerden we
een factsheet over de verduurzamingsopgaven in de landbouw. En we werkten met andere groene organisaties samen op de thema’s
kringlooplandbouw, mest en de warme sanering varkenshouderij.
Ook in 2020 blijven wij ons inzetten voor verduurzaming van de landbouw. We blijven het
Netwerk Goed Boeren ondersteunen en we
adviseren beleidsmakers over de transitie
naar meer grondgebonden en natuurinclusieve landbouw. Daarnaast gaan we verder met
het project Brabants Bodem. In een brede
samenwerking van maatschappelijke organisaties en (semi)overheden willen we agrariërs
stimuleren meer natuurinclusieve maatregelen toe te passen.
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VOEDSEL

Brabanders houden van lekker en goed
eten. Dat kan ook duurzaam. Als BMF willen
we Brabanders helpen om bewuste keuzes
te maken voor voedsel dat in de productie
minder impact heeft op onze leefomgeving. In
2019 lanceerden we de landelijke campagne
Good Food Club om lokaal en duurzaam eten
te stimuleren. Ook dit jaar doen we dat met
een publiekscampagne.
Het aantal voedselbossen blijft stijgen
in Brabant en daar zijn we trots op. We
organiseerden drie basiscursussen over de
aanleg en het beheer van voedselbossen. In
2019 hebben we zo’n 75 deelnemers opgeleid
tot voedselboswachter. De interesse voor het
onderwerp blijft groot, daarom gaan we ook
in 2020 verder met het geven van cursussen
over voedselbossen. We helpen daarnaast bij
het aanleggen van vijf voedselbossen via het
Koepelplan Voedselbossen.
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NATUUR & LANDSCHAP

Brabant heeft veel bijzondere natuur en

2000-gebieden. In 2019 wonnen we drie be-

De PAS-beoordeling voldeed niet meer als

mooie landschappen. Onze rijke natuur is het

roepszaken over de megastal bij natuurgebied

onderbouwing vanwege de uitspraak van de

waard om te beschermen. Zo zetten we ons

Kampina. Ook wonnen we drie beroepen

Raad van State. We lanceerden het ‘Brabants

al jaren in voor de bescherming van Natura

over bestemmingsplannen buitengebied.

Actieplan Stikstof’ en we organiseerden een
grote bijeenkomst over hoe het volgens de
BMF verder moet met de aanpak van de
stikstofproblematiek.
Voor het behoud van onze natuur werken we
samen met onze aangesloten groepen. Voor
hen schreven we een handreiking over het
beschermen van zandpaden. Ook organiseerden we een juridisch-bestuurlijke cursus.
Deze krijgt in 2020 een vervolg. We ondersteunen onze achterban en lokale overheden
bij groene omgevingsplannen. Daarnaast
delen we onze kennis over lagenbenadering
bij natuurvraagstukken en leveren we bouwstenen voor toekomstige omgevingsvisies.
De BMF blijft overheden adviseren over de
vraag hoe de natuur het beste kan worden
beschermd. Bijvoorbeeld bij de aanpak van
stikstof. Ook maken we ons hard voor de
realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

DOE MEE!
De Brabantse Milieufederatie komt op voor
een schoon milieu, een vitale en rijke natuur,
een gevarieerd landschap en een gezonde
leefomgeving. Een duurzaam Brabant van
en voor alle Brabanders! Alleen door de
positieve krachten in Brabant te bundelen,
kunnen we het verschil maken. Daarom
hebben wij jouw hulp hard nodig!
Je bent al een supporter vanaf € 1,- per
maand. Maar je kunt ons ook steunen met
een gift, periodieke schenking of door de BMF
op te nemen in jouw testament. Elke gift of
schenking aan de BMF is aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
Draag bij aan een duurzame provincie. Alleen
Foto: BMF

met steun van onze groepen, donateurs,
supporters en vrijwilligers kunnen we ons
werk als onafhankelijke organisatie blijven
doen. Samen werken we aan een mooi en
duurzaam Brabant. Doe met ons mee en
steun ons!

Kijk voor meer informatie op: www.brabantsemilieufederatie.nl/doe-mee

DUURZAME ENERGIE
Om het klimaatprobleem aan te pakken

We starten met het jongerenproject ‘Stand

programmacoördinator Energietuinen. We

zijn drastische maatregelen nodig. Deze

Up!’ om hen te betrekken bij de energietran-

streven ernaar om in 2020 te starten met de

zullen ingrijpen in ons leven en vormen

sitie. De BMF levert daarnaast de landelijke

realisatie van een Brabantse Energietuin.

tegelijkertijd een mooie uitdaging om
te komen tot een duurzamer Brabant.
Als BMF willen we de transitie naar een
duurzame energievoorziening versnellen. We
ondersteunen en adviseren lokale energieinitiatieven en energiecoöperaties via ons
Servicepunt Energie.
Het opwekken van duurzame energie moet
slim en met oog voor de natuur gebeuren.
De BMF blijft zich hiervoor inzetten in
de 4 regionale energiestrategieën. In 8
bijeenkomsten hebben we in 2019 informatie
opgehaald bij onze achterban. Hierover
publiceren we in 2020 een Manifest en we
blijven avonden organiseren voor groepen
die bij ons zijn aangesloten.
De energieopgave vraagt om een integrale
aanpak waarbij we ook jongeren moeten
betrekken. In 2019 namen we daarom deel
aan de Klimaattop Jongeren in Roosendaal.
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CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie bestaat er geen

De BMF wil deze beweging stimuleren. We

zelf iets willen bijdragen aan de circulaire

afval meer. Elk product of elke grondstof

hebben het Servicepunt Circulair opgericht

economie. We willen hen helpen om bewuster

wordt weer opnieuw gebruikt in kringlopen.

voor bewoners en aangesloten groepen die

om te gaan met grondstoffen en verspilling
tegen te gaan.
Ons doel is om de circulaire economie
verder te brengen. In 2020 ondersteunen
wij initiatieven in Brabant om te experimenteren met circulaire economie. We
willen de oprichting van een circulair
ambachtscentrum stimuleren om de
krachten te bundelen en het scheiden,
repareren en hergebruik van textiel aan te
moedigen.
We brengen in kaart welke Brabantse
circulaire initiatieven er zijn, waar de kansen
liggen om kringlopen te sluiten en deze te
ondersteunen. We blijven de provincie NoordBrabant adviseren over haar ‘Strategische
Agenda Circulaire economie’.
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WATER & KLIMAAT

Natuur is onze bondgenoot bij het opvangen

watersysteem. Samen met de

natuur. Daarnaast maken we Brabanders

van de gevolgen van klimaatverandering.

terreinbeherende organisaties doen

bewust van hun eigen rol als het gaat om

Helaas staat veel natuur in Brabant er slecht

we onderzoek naar de watervraag van

klimaatadaptatie en waterbesparing.

voor. De bodem is structureel verdroogd
en er zijn regelmatig periodes van extreme
droogte. We moeten dan ook zuinig zijn op
ons waardevolle water.
Samen met de terreinbeherende organisaties
gaven we in 2019 advies aan waterschappen
om verdroging tegen te gaan. We
publiceerden artikelen in lokale media om
verdroging in je eigen tuin te voorkomen.
We trokken met lokale bewonersgroepen op
tegen de uitbreiding van de vergunning van
Refresco die het water wil gebruiken voor de
productie van frisdrank. De BMF verzet zich
tegen dit soort structurele verdroging door
landbouw, industrie en bedrijfsleven.
Goed waterbeheer is nodig. We blijven
in 2020 beleidsmakers, van provincie
tot waterschappen, adviseren over
klimaatadaptatie en een duurzaam
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MOBILITEIT & INFRASTRUCTUUR
Vlieg- en verkeersbewegingen zorgen voor
een grote belasting op het milieu en fijnstof
heeft negatieve effecten op de gezondheid
van omwonenden. Daarom wil de BMF
duurzame mobiliteit stimuleren. Om zo de
impact waar mogelijk te voorkomen,
te beperken en op te heffen.
We gaven in 2019 advies aan
bewonersgroepen, onder meer over de
geplande verbreding van de A58. Ook
dienden we zienswijzen in op de nota
Luchtruimherziening en sloten we aan bij
verschillende luchthavenoverleggen als
belangenbehartiger voor natuur en milieu.
De BMF verzet zich daarnaast tegen het
opknappen en uitbreiden van vliegbasis
De Peel. In 2020 gaan we hiermee door.

COLOFON
De Brabantse Milieufederatie is behartiger van
natuur- en milieubelangen, meebeslisser in
gebiedsprocessen en versneller van duurzame
ontwikkelingen. We werken nauw samen met
andere natuur- en milieuorganisaties in de
provincie Noord-Brabant. Landelijk werken
we samen met de elf provinciale Natuur en
Milieufederaties en met landelijke natuuren milieuorganisaties.
In 2020 werken bij de BMF tien mensen in
dienst. Daarnaast kunnen we rekenen op de
inzet van (vaste) vrijwilligers en bieden we
regelmatig stageplaatsen aan. Het Dagelijks
Bestuur en het Algemeen Bestuur houden
toezicht op het beleid en denken mee over de
strategie van de BMF.
Het werk van de BMF wordt mede mogelijk
gemaakt door de provincie Noord-Brabant, de
Nationale Postcode Loterij en de vele supporters en donateurs. De BMF heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen en de ANBI-status.

Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg
Telefoon: 013-5356225

Ontwerp: Suggestie & illusie

bmf@brabantsemilieufederatie.nl

Druk: LibertasPascal Utrecht

www.brabantsemilieufederatie.nl

