Statenvoorstel

/

A

Voorgestelde behandeling
Statencommissie

:

commissie voor Ecologie en Ruimte,
10 oktober 2014

PS-vergadering

:

31 oktober 2014

Onderwerp
Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma

Datum

9 september 2014
Documentnummer

GS: 3655173
PS: 3666348

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Verbetering van de bijengezondheid kan worden bereikt via het milieu-,
water- en natuurbeleid en is daarmee ook een verantwoordelijkheid voor
de provincie Noord-Brabant. In de provinciale visie “De provincie
draagt Bij ….” is aangegeven welke maatregelen zinvol zijn om in
Brabant te nemen, aanvullend op het huidig provinciaal beleid en het
landelijk actieprogramma bijengezondheid. Hierin is gekozen voor een
actieprogramma op korte termijn en een nog verder uit te werken
actieprogramma op de lange termijn. De eventuele financiële
consequenties van een nog verder uit te werken actieprogramma voor de
langere termijn worden betrokken bij de behandeling van de
voorjaarsnota 2015.
Het voorstel
1. Kennis te nemen van de provinciale visie Bijengezondheid met
provinciaal actieprogramma voor de korte termijn;
2. De eventuele financiële consequenties van de uitwerking van een
provinciaal actieprogramma voor de langere termijn te betrekken bij
de behandeling van de voorjaarsnota 2015.
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Aanleiding
Naar aanleiding van de op 4 juli jl. door PS unaniem aangenomen motie
‘Samen voor de bijen’ (motie 20) is een provinciale visie met een
Brabants actieprogramma bijengezondheid opgesteld. De eveneens
gevraagde reactie op het landelijke actieprogramma (hoofdstuk 3)
alsmede de inventarisatie van lopende maatregelen en acties aangaande
bijen (hoofdstuk 4) is hierin opgenomen.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn bevoegd tot vaststellen en wijzigen van de
begroting 2015.
Met dit dossier geven wij aan hoe wij uitvoering hebben gegeven aan uw
motie ‘Samen voor de bijen”. De dekking van de voorgestelde acties op
korte termijn is gevonden binnen de huidige begroting en is daarmee een
bevoegdheid van GS.
Doel
Met de voorliggende provinciale visie bijengezondheid laten GS zien dat
de provincie Noord-Brabant haar verantwoordelijkheid voor de
bijengezondheid serieus neemt. Door nu een beperkt budget (€ 300.000)
vrij te maken, kunnen acties op korte termijn plaatsvinden. Door het
initiatief te nemen om een provinciale bijenwerkgroep in te stellen, kan
er bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 een breed gedragen én
(financieel) goed onderbouwd provinciaal actieprogramma voor de lange
termijn aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Argumenten
1.
1.1. De provinciale visie ‘De provincie draagt Bij…’ geeft invulling aan Motie 20
‘Samen voor de bijen’.
De visie is mede tot stand gekomen met inbreng van 12 betrokken
organisaties die in Brabant actief zijn. Samen met deze partijen is
geïnventariseerd welke maatregelen zinvol zijn om in Brabant te nemen,
aanvullend op het landelijk actieprogramma bijengezondheid. Deze
maatregelen zijn vertaald in de voorliggende visie met provinciale
opgave. Deze opgave is afgestemd met het reeds bestaande beleid en de
daarmee samenhangende kosten zijn in beeld gebracht.
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1.2. De provinciale visie ‘De provincie draagt Bij…’ geeft invulling aan de
toezeggingen van GS naar aanleiding van motie 20.
De visie geeft in paragraaf 3.1een provinciale reactie op de kamerbrief
van Staatssecretaris Dijksma en het landelijk actieprogramma
Bijengezondheid zoals door GS bij monde van gedeputeerde Van den
Hout is toegezegd.
In hoofdstuk 4 wordt een inventarisatie gegeven van het bestaande
provinciale beleid en de daaruit voortkomende lopende acties en
maatregelen aangaande bijen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
toezegging van GS bij monde van gedeputeerde Van den Hout dat deze
informatie na de zomer aan de commissie Ecologie en Ruimte wordt
gezonden.
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1.3. Voor een breed gedragen én (financieel) goed onderbouwd provinciaal
actieprogramma voor de lange termijn is meer tijd nodig.
Nog niet alle partijen zijn betrokken bij de opstelling van voorliggende
visie. Veel van de genoemde projectideeën vragen bovendien nog om
een uitwerking/verdieping van rollen en verantwoordelijkheden, van
acties en maatregelen en van inzet van menskracht en middelen.
Kanttekeningen
1.
1.1. De provinciale visie ‘De provincie draagt Bij…’ is niet tot stand gekomen met
alle betrokken partijen.
De visie is opgesteld in de zomermaanden juli en augustus 2014. Een
aantal organisaties is daardoor niet in staat geweest om deel te nemen
aan de bijeenkomsten.
1.2. Het voorgestelde actieprogramma heeft geen bestuurlijke dekking van de
betrokken partijen.
Deelnemers zijn ad hoc en min of meer op persoonlijke titel uitgenodigd
om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Echte verantwoordelijkheden
zijn daarom niet aan deze partijen toegedeeld.
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Planning
Op 6 maart 2015 zullen Provinciale Staten worden geïnformeerd over
de stand van zaken.
In mei 2015 zal het provinciaal actieprogramma voor de langere
termijn ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Bijlagen
1. De provincie draagt Bij………., visie bijengezondheid provincie
Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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