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Tijdens uw vergadering van 21 april 2017 is de motie M25 ‘Tussentijdse evaluatie
meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant’ aangenomen.
Hierin wordt Gedeputeerde Staten verzocht:
• Om de tussentijdse evaluatie van het meerjarenprogramma uiterlijk tien
dagen vóór de behandeling van de jaarstukken 2016 richting PS kenbaar te
maken.
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Op 3 maart 2016 heeft de Statenfractie van de Partij van de Dieren schriftelijke
vragen gesteld over de aanpak van de bijensterfte. Bij de beantwoording van vraag
8 (Wanneer kunnen wij de evaluatie van het meerjarenprogramma verwachten?),
hebben GS aangegeven dat de in het MJP aangekondigde tussentijdse evaluatie
vóór de behandeling van de jaarstukken 2016 niet haalbaar is.
Toegelicht werd dat het MJP ‘Bijenimpuls voor Brabant’ net in uitvoering was en de
subsidieregeling pas recentelijk was opengesteld. Het zal u duidelijk zijn dat het niet
zinvol is te evalueren of de besteding van middelen en de bereikte resultaten doelmatig en doeltreffend is als er nog geen middelen zijn uitgegeven. Daarom is er
destijds voor gekozen de tussentijdse evaluatie te koppelen aan de evaluatie van de
leefgebieden en te focussen op de te verwachten effectiviteit van de aangekondigde
maatregelen uit het bijenprogramma.
Voor deze evaluatie verwijs ik naar hoofdstuk 8 van de Beleidsevaluatie
Biodiversiteit en ontsnippering. Dit hoofdstuk is volledig gewijd aan bijen. Deze
beleidsevaluatie is vastgesteld door GS in de vergadering van 4 april jl. en is op 19
april aan de Staten verzonden (documentnr. 4175566). De stukken zijn in te zien op
http://brainps.brabant.nl/vergaderingen/zoeken/download.aspx?qvi=60420.
Inmiddels zijn diverse bijenprojecten door de provincie gesubsidieerd en in
uitvoering. De subsidieregeling is vanaf 8 januari 2016 opengesteld en voor 2017 is
de regeling opnieuw opengesteld en loopt de inschrijving nog tot 1 augustus. In de
bijlage kunt u zien om welke projecten het gaat.
We streven naar een zo effectief mogelijke inzet van middelen. Al deze projecten
dragen bij aan het verbeteren van de leefcondities van bijen. Het is echter niet
mogelijk eenduidige verbanden te leggen tussen deze projecten en eventuele
positieve trends in bijenpopulaties. Hoofdstuk 8 van bovengenoemde evaluatie
bevestigt dit beeld en concludeert op pagina 70 bovendien dat het ook niet mogelijk
is om een evidenced based beantwoording te geven op de vraag of het huidige

uitvoeringsprogramma voldoende aanknopingspunten biedt om de situatie wezenlijk
te verbeteren.
Om u meer inzicht te geven in de populatieontwikkeling is door ons wel een zevenjarig onderzoek gestart naar de ontwikkelingen in bijenpopulaties in Brabant. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd door het European Invertebrate Survey, samen met
Ecologica. Al met al verwachten wij wel dat we samen met onze regionale partners
steeds meer vat zullen krijgen op het verbeteren van de leefcondities van bijen.
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(Gesubsidieerde) projecten 2016 (in uitvoering)
Subsidie omschrijving
Kennisnetwerk bijen
Toolbox HAS studenten
Bermen en pleisterplaatsen
Inzet GLB extra vergr.opties voor
bijen
Bijen bewustw. via
spuitlic.bijeenkomst
BeeDeals2
Groenewoud 1
Fruitteeltbedrijven
Beleidsrel. info bijen / prioritaire
soorten
Bijensterfte Tilburg
Bloeiende Kempen
Groenewoud 2
Onderzoek relatie sterfte honingbij en
bestrijdingsmiddelen
Symposium wegbermbeheer
Meerjarig onderzoek
populatieontwikkeling
Evaluatie Biodiversiteit (onderdeel
Bijen)
Green deal infranatuur
Samenstelling zaadmengsels voor
bijen
Kansenkaart biologische imkers
Verkenning braakliggende terreinen

organisatienaam
Food4Bees
Food4Bees
Food4Bees
CLM Onderzoek en
Advies BV
CLM Onderzoek en
Advies BV
CLM
Streekhuis
Food4Bees
EIS

Subsidie
€ 20.000
€ 4.690
€ 40.000
€ 9.907

Dolmans landscaping
Eersel
Streekhuis
CLM

€
€
€
€

Vlinderstichting
EIS/Ecologica

€ 8.440
€ 75.000

Bureau Zet

€

0

Vlinderstichting
HAS

€
€

0
0

Food4Bees
RVO

€
€

0
0

€

9.919

€ 30.000
€ 40.000
€ 37.840
€ 6.544
38.000
40.000
40.000
12.120

€ 412.460
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(Gesubsidieerde) projecten 2017 (in uitvoering)
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Subsidie omschrijving
Alternatieve bijvriendelijke
eiwitgewassen
GLB vergroeningsopties
Bijenlandschap Belgslijntje
Bijenlandschap Oss
Veldwerkplaatsen
Veldwerkplaatsen
Beheerplan bermen en sloten
Bermmaaisel als bodemverbeteraar
op akkers

organisatienaam
ZLTO/CLM

Subsidie
€ 19.820

ZLTO/CLM
Coöperatie Belgslijntje
U.A.
IVN Brabant
Bosgroep

€ 10.019
€ 24.862

Gemeente Laarbeek
WUR / NWO

€ 35.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 31.230
€ 9.500

€ 145.431
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