Herzien Ontwerpbesluit 54/14 F

Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

31 oktober 2014

Onderwerp
Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50PLUS en
Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant inzake beperken bijensterfte in
Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van
een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en
ecologie
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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50plus
en OSN d.d. 29 oktober 2014;
overwegende dat:
•
De bespreking in de commissie voor Ecologie en Ruimte van 10
oktober 2014 als richting aangaf dat een combinatie tussen voorstellen
uit het initiatiefvoorstel (54/14) beperken bijensterfte als lange termijn
uitwerking en een voorstel van GS inzake bijengezondheid (64/14)
voor de korte termijn elkaar aanvullen;
•
Er voldoende financiële middelen zouden moeten zijn om zowel de
korte als de lange termijn van de aanpak van bijensterfte al in 2015
feitelijk tot uitvoering te kunnen laten komen;
•
Er sprake is van een vrije financiële ruimte in het kader van de
begroting 2015;
besluiten:
1.
Het statenvoorstel inzake maatregelen tot beperken bijensterfte in
Noord-Brabant vast te stellen, waarbij de volgende maatregelen voor
de langere termijn zullen worden uitgevoerd tegen de genoemde
maximale provinciale bijdrage:
a.
(max € 75.000) projectsubsidie project 1, Opleiding
voedselvoorziening bestuivende insecten (bijen en biodiversiteit) voor
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b.

c.
d.

e.
f.

beleidsmedewerkers en uitvoerders in Brabantse gemeenten en de
provincie
(max € 250.000) projectsubsidie project 3, Pilot groene gemeenten,
gebruik van bijvriendelijke veevoedergewassen, groenbemesters en
(akker)randen
(max € 350.000) projectsubsidie project 5, Het realiseren van
zogenoemde bijenlinten langs fietspaden en waterwegen
(max € 75.000) projectsubsidie project 6, Impuls voor lokale
initiatieven rondom voedselvoorziening voor bijen en andere
bestuivende insecten
deze projecten uit te voeren op basis van cofinanciering van ten minste
50%
zorg te dragen voor een afdoende jaarlijkse (financiële) evaluatie
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2. Het college van GS te verzoeken om bij de Voorjaarsnota 2015 een
voorstel aan PS voor te leggen op welke wijze het voorstel gefinancierd kan
worden.
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