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Onderwerp: bijen en biodiversiteit

Geachte heer/mevrouw,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op l6 mei 2017 mel
betrekking tot vragen over bijen en biodiversiteit aan het college van burgemeester en
wethouders gesteld:
ln welke mate bent u tevreden over de tot nog toe bereikte resultaten ten aanzien van
de nulmeting in 2010?
Volstaan de aan u toegekende financiële middelen om een adequaat groenbeleid uit
te voeren gericht op het in stand houden c.q. uitbreiden van biodiversiteit in onze
gemeente?
Deelt u onze zorg in relatie tot de geschetste problematiek van bijen en andere
bestuivers?
Wordt er aandacht besteed aan de casus 'Bij' in de te verwachte nota groenbeleid?
En zo niet, zou dit dan alsnog plaats kunnen vinden?
Ziet u mogelijkheden onze verschillende Moerdijkse kernen ecologisch te verbinden
door het aanleggen van Bijenlinten? Kan daar dit jaar al mee begonnen worden?
Werkt u nog steeds actief aan bewustwordingsprojecten ten aanzien van
biodiversiteit en zo ja, op welke wijze worden deze dan gerealiseerd?
Kunt u aangeven in hoeverre binnen het Havenschap Moerdijk ecologische adviezen
ten aanzien van mogelijkheden om biodiversiteit op het (braakliggende) terrein ruimte
te geven, zich heeft vertaald in resultaten?
B. Bent u bereid met het waterschap overleg te plegen over de biodiversiteit van de door
haar recentelijk nog aangelegde ecologische verbindingszones in relatie tot de
geschetste problematiek van bijen en andere bestuivers?

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

Wijzijn als college tevreden. Over de gehele gemeente Moerdijk zien we een
gestage vooruitgang wat betreft de ecologische waarden en de biodiversiteit. Soorten
die we 10 jaar geleden niet zagen vinden hun weg terug naar de gemeente.

2.

Nee, de middelen zijn op dit moment niet toereikend voor uitbreiding en/of ander
beheer. De middelen volstaan wel voor het in stand houden van de huidige
biodiversiteit. Ons college zal in september met voorstellen komen in de vorm van
verschillende scenario's in het kader van effect gestuurd beheer. Het verhogen van
de biodiversiteit binnen en buiten de bebouwde kom in de vorm van bijvoorbeeld
bijenlinten zal in deze scenario's worden meegenomen
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3.

Jazeker, uw zorg wordt hierin gedeeld.

4.

Het vast te stellen bomen- en groenstructuurplan geldt voor het openbaar groen
binnen de bebouwde kom. Er wordt niet specifiek over bijen gesproken, maar zeer
zeker over biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, recreatie en 'groene'
verbindingen. Alle zoogdieren, vogels, vissen en insecten en zeker de bijen profiteren
hiervan.

5.

Ja, zie antwoord vraag2

6.

Ja via scholen en communicatie zoals

50-Dingen boekje;
Keuze programma Week van ons Water 2017 voor basisscholen;
Gastlessen 'Water' in de klas (voor groepen 5/6 en 7/8);
Kijkje nemen in het riool voor de school (voor groepen 5/6 en 7/8);
Slootonderzoek in de buurt van de school (groepen 5/6);
Voorleessessie uit boek Beer en Staartje (groepen 112 en 314).

7.

De mogelijkheden op gebied van biodiversiteit binnen het Havenschap Moerdijk zijn
vastgelegd in het natuurmanagementplan Moerdijk
(https://www.moerdijk.nl/Docs/2O1S/Natuurmanagementplan_Moerdijk.pdf).
soortenbeschermingsplan is nu in voorbereiding.

8.

Het

Ja, ecologische verbindingszones is een vast agendapunt van het jaarlijks bestuurlijk
overleg maar ook van het periodieke ambtelijke waterpanel. Maar niet alleen met het
Waterschap maar ook met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en het Havenschap is er
samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
Del
de burgemeester,

G.M. Cornel
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