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In de vergadering van de commissie voor Ecologie en Ruimte, d.d. 10
oktober 2014, is het voorstel met betrekking tot het initiatiefvoorstel
PvdD inzake maatregelen beperken bijensterfte (PS 54/14) aan de orde
geweest.
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Griffie
Bijlage(n)

--

De commissie acht in meerderheid het voorstel rijp voor behandeling in
PS onder categorie C. De fracties van de VVD, PVV en PvdA doen
daarbij een beroep op de initiatiefnemer om het voorstel aan te houden;
de fractie van de PVV ziet graag dat de aangereikte suggesties in het
voorstel van GS worden verwerkt; de fracties van VVD, D66, en OSN
zijn voorstander van één samenhangend GS-voorstel op basis van beide
voorstellen.
Bij de bespreking is door gedeputeerde Van den Hout namens het
college van Gedeputeerde Staten toegezegd, om via de Memorie van
Antwoord:
 Inzicht te geven in de economische effecten van bijensterfte.
 Een schriftelijke toelichting op de revitalisering landelijk gebied
(hoe groot is het budget en wat wordt er uit betaald), de inzet van
600 uur (uitbesteding i.r.t. beschikbare interne capaciteit en
beschikbare kennis) en een helder overzicht van de kostenopbouw
(€ 3 ton).
Daarnaast is toegezegd, dat:
 Een poging wordt gedaan om alle externe betrokken partijen nog
voor de begrotingsbehandeling in PS te benaderen ten behoeve
van draagvlak naar aanleiding van het voorstel van GS.
 Een poging wordt gedaan om de beide voorstellen in samenhang te brengen,
waarbij, naast de kortere termijn via het voorstel van GS, ten aanzien van de
lange termijn de door de PvdD in haar initiatiefvoorstel ingebrachte
maatregelen een plaats zouden kunnen krijgen.
N.B.: De voorstellen 54/14 en 64/14 zijn in samenhang met elkaar in de
commissie besproken.
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