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Aan:

de heer J.A. van Dalen en

mevrouw M.C.J. van der Tol

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 15 oktober 2013
Ons kenm erk 4213.1 41201 3006801

Ondenverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake het

treffen van bijenvriendelijke maatregelen

Geachte heer Van Dalen en mevrouw Van der Tol,

ln uw brief d.d. 13 september 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over het stimule-
ren van de bijenpopulatie. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Onderkent het college dat de bijensterfte een serieus ecologisch probleem is?

Antwoord 1

Het college onderkent dit.

De bijensterfte wordt volgens deskundigen niet alleen veroorzaakt door het
gebruik van pesticiden, maar ook door ziekteverwekkers die bijen met zich

meedragen. Onderzoeken naar bijensterfte en de mogelijke oorzaken

daarvan zijn nog volop gaande.

Vraao2
Deelt het college de visie van D66 dat er bijenvriendelijke maatregelen gefaciliteerd

kunnen worden door de politiek?

Antwoord 2
Het college deelt deze visie.
Bij het onderhoud van onze bermen wordt ingezet op het faciliteren van

onder meer bijenvriendelijke maatregelen. Voor het onderhoud aan bermen
hanteert de províncie Drenthe de landelijk erkende flora- en faunarichtliinen.

Daarnaast pasf de provincie daar waar mogelljk al ecologisch (insectenvrien-
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delijk) bermbeheer toe: verschralen van de bodem (maaien en afuoeren) en

maaien na de bloei. Dit levert gevarieerde en bloemrijke bermen op, gunstig

voor insecten - en dus ook bijen. Bovendien heeft de provincie Drenthe be-

sloten geen chemische onkruidbestrijding meer toe fe passen. Met dit besluit

en met het ondertekenen van een intentieverklaring in 2011 treft de provincie

Drenthe diverse maatregelen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een
duurzaam beheer van de provinciale infrastructuur en de overige provinciale

terreinen.

Vraaq 3

ls het college bereid om op korte termijn onderzoek te doen naar de haalbaarheid van
de realisatie van zogeheten bijenbermen aan de rand van de provinciale wegen en PS

hierover voor het eind van het jaar te informeren?

Antwoord 3
Gelet op de gehanteerde flora- en faunarichtlijnen voor het bermonderhoud
en het op een duurzame wijze bestrijden van onkruid is het college niet voor-
nemens onderzoek te doen naar de haalbaarheid van speciale bijenbermen.
De provinciale bermen hebben een verkeerstechnische functie hetgeen eisen
stelt aan de begroeiing.

Vraao 4

ln hoeverre kan het maaibeleid aangepast worden zodat bijen, vlinders en andere
insecten beter kunnen profiteren van de aanwezige planten en bloemen?

Antwoord 4
Het bestaande maaibeleid wordt komend voorjaar door ons geëvalueerd.

ln het geactualiseerde maaibeleid zal naast de primaire functie verkeers-
veiligheid daar waar mogelijk aandacht worden gegeven aan ecologische
aspecten van het bermbeheer.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

J
secretaris voorzitter

wa/coll



 
Aan de heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 13 september 2013 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
De bijensterfte als gevolg van (overmatig) gebruik van pesticiden is een groot ecologisch probleem. 
Berichtgeving hierover doet regelmatig de ronde, zoals het onlangs uitgezonden item van TROS 
Radar (d.d. 22-04-2013). Door het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen is de sterfte van 
de bijenpopulatie minimaal twee keer zo groot dan onder natuurlijke omstandigheden het geval 
geweest zou zijn. Ter compensatie van deze ontwikkelingen is het mogelijk bijenvriendelijke 
maatregelen te nemen. Oftewel, het leefklimaat kan dermate aangepast worden, zodat dit de 
bijenpopulatie stimuleert.  
 
In Rotterdam is onlangs een zogeheten 'bijenberm' gerealiseerd. Door dit initiatief wordt een groene 
impuls gegeven aan de rand van wegen en worden er stimulerende maatregelen genomen om de 
populatie van de bij te bevorderen.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen: 
 

1. Onderkent het college dat de bijenstefte een serieus ecologisch probleem is? 
2. Deelt het college de visie van D66 dat er bijenvriendelijke maatregelen gefaciliteerd kunnen 

worden door de politiek? 
3. Is het college bereid om op korte termijn onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de 

realisatie van zogeheten bijenbermen aan de rand van de provinciale wegen en PS hierover 
voor het eind van het jaar over te informeren?  

4. In hoeverre kan het maaibeleid aangepast worden zodat bijen, vlinders en andere insecten 
beter kunnen profiteren van de aanwezige planten en bloemen? 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fractie D66 Drenthe 
Marianne van der Tol/Jurr van Dalen 
 
 
 
 


