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Op 10 oktober 2014 sprak u in de commissie voor Ecologie en Ruimte over
Statenvoorstel 64/14 getiteld ‘Bijengezondheid; provinciale visie en
actieprogramma’. U hebt toen vragen gesteld. In deze Memorie van Antwoord
beantwoorden wij uw vragen.
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Algemene vragen over het Statenvoorstel
Bij de bespreking is door gedeputeerde Van den Hout namens het college van
Gedeputeerde Staten toegezegd, om via de Memorie van Antwoord:

1. Inzicht te geven in de economische effecten van bijensterfte.
Deze zijn lastig te bepalen, omdat de waarde van de bij als bestuiver moeilijk
te becijferen is. Wereldwijd zijn 76 procent van de soorten voedselgewassen
afhankelijk van dierlijke bestuiving, voor het overgrote deel door insecten. Het
CLM berekende dit voorjaar dat de afwezigheid van bestuivers leidt tot een
productieverlies van ruim 700 miljoen per jaar in de Nederlandse groente- en
fruitteelt. Noord-Brabant is qua economische omvang de op één na
belangrijkste provincie in Nederland. Bronnen:
http://www.natuurenmilieu.nl/media/1080213/belang_bestuivers_voor_nede
rlandse_groente___fruit_clm.pdf en
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0572Oorzaken-bijensterfte.html?i=11-59

2. Een schriftelijke toelichting te geven 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).
Bij de afhandeling van projecten die in het kader van de RLG zijn gestart
(2007) ontstaat vrijval van financiële middelen (aangeduid als reserve RLG). In
de praktijk blijkt nl. een aantal projecten Landelijk Gebied goedkoper te zijn
uitgevoerd dan begroot.
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De omvang van de vrijval is niet aan te geven omdat de afronding van
projecten een lopend proces is. Vanuit deze reserve (gerelateerd aan natuuren milieuprojecten) is €42.000 beschikbaar gesteld.
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Uitbesteding voor 600 uur is niet meer aan de orde omdat er intern capaciteit
beschikbaar is gekomen. Het budget voor de subsidieregeling is verhoogd tot
€200.000, omdat bleek dat het project Bee Deals doeltreffender gefinancierd
kan worden vanuit de subsidieregeling dan via een opdracht.
De kostenopbouw van de beschikbaar gestelde middelen ter grootte van
€ 300.000,- is als volgt:
Baten
Jaar

Bedrag

Ten laste/

Omschrijving

Product

gunste van post
2014

€ 42.000

Ten laste van

1000686/Onttrekking
reserve RLG

0303

2014

€258.000

Vrijval

0002147
Vlijmensven/Blues in the
Marshes

0303

Lasten
Subsidieregeling Natuur en
Samenleving

Via opdrachtverlening

€200.000 (voor projecten t.b.v. leefomgeving,
kennisuitwisseling en vermindering
gewasbeschermingsmiddelen), Dit bedrag komt
bovenop de reeds gereserveerde €100.000 voor
bijenmaatregelen uit Programma Natuur en
Samenleving
€100.000 (bewustwordingscampagne,
kennisuitwisseling en ontwikkeling
meerjarenprogramma)

3. Daarnaast is toegezegd, dat:
a. 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.
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De volgende partijen zijn geraadpleegd voor het besproken actieplan.
 Brabantse Milieu Federatie
 Coördinatiepunt Landschapsbeheer
 Food4Bees
 Gemeente Oss
 Gemeente Tilburg
 HAS
 IVN
 Natuurmonumenten
 Nederlandse Bijenhouders Vereniging
 Provincie Noord-Brabant, Mobiliteit & Infra
 Provincie Noord-Brabant, Natuur en Milieu
 Stichting CLM
 Stuurgroep LIB (landbouw innovatieplatform Brabant)
 Vlinderstichting
 Waterschap Aa en Maas
 Waterschap de Dommel
 ZLTO
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Op 15 oktober jl. heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden met
bovengenoemde partijen. Hierbij is er duidelijk draagvlak uitgesproken voor de
opgestelde provinciale visie. Deze partijen willen/zullen ook een rol spelen bij
het opstellen van het meerjarenprogramma. Navraag bij hen wijst uit dat er
geen belangrijke partijen worden gemist.
De ambassadeurs van het Food4Bees-initiatief (bestuurlijk netwerk van
sleutelorganisaties) komen in december bij elkaar. Op de agenda staat de
voorgenomen opzet van het concept meerjarenprogramma. Dat is het moment
waarop draagvlak op bestuurlijk niveau kan worden vastgelegd.

b. 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.
De in het initiatiefvoorstel van de PvdD genoemde voorstellen zijn opgenomen
in de groslijst projectideeën (Bijlage 5) van de provinciale visie. In de komende
maanden worden deze voorstellen met de betrokken partijen besproken en (al
dan niet) opgenomen in het meerjarenprogramma.
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Via de reeds opengestelde Stimuleringsregeling Natuur en Samenleving wordt
overigens al invulling gegeven aan het projectvoorstel ‘Impuls voor lokale
initiatieven’.
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Vragen per fractie over het Statenvoorstel
n.v.t.

PS: 3688197

Bijlagen
n.v.t.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: M.H.M. Mols, Cluster Natuur en Milieu / programma Natuur.
Telefoonnummer (073) 681 27 15
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