Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Moerdijk

Betreft: vragen ex artikel 35 bijen/biodiversiteit
Datum: 16 mei 2017

Geacht College,
Onze bijen en andere bestuivers hebben hulp nodig! Een groot aantal soorten bijen in
Nederland staat op de rode lijst en is dus bedreigd. Naast ziektes en gif lijkt gebrek aan
biodiversiteit een belangrijke oorzaak. En daar kunnen we met zijn allen wat aan doen. Dit is
van groot belang, want ongeveer twee derde van ons voedsel bestaat dankzij de bestuiving
van bijen.
Nog deze zomer stellen wij als raad ons eigen groenplan vast. De afgelopen jaren is steeds
structureel 10% bezuinigd, dit heeft zijn weerslag gekregen op ons maai- en snoeibeleid.
Vroeger was het landschap in Nederland afwisselender. De land- en tuinbouw was
kleinschaliger, er waren meer hagen en houtwallen, er werd later en minder gemaaid.
Daardoor had je veel meer bloemen in het landschap, veel meer biodiversiteit en dus meer
voedsel voor de bijen.
De wilde bij heeft een habitat van ongeveer 500 meter, daar waar de “haalbij” afstanden tot
wel 6 km af kan leggen. Het aanleggen van bijenlinten zou ook onze gemeente veel goed
doen. Steeds meer gemeenten doen er aan mee. Kies bloemen die in verschillende maanden
bloeien: bijen hebben van het voorjaar tot in de herfst bloeiende planten nodig. En is het geen
kleurrijk idee om de Moerdijkse kernen te verbinden door middel van bijenlinten?
Dat het College onze ambities deelt ten aanzien van biodiversiteit blijkt uit de doelstellingen
geformuleerd in de paraplunota leefomgeving 2012-2030. Er is zelfs samen met de andere
gemeenten van Regio West-Brabant de Count-Down 2010 verklaring ondertekend met als
hoofddoel het verlies aan biodiversiteit te stoppen of aanzienlijk te verminderen. Hiertoe is
ook een nulmeting verricht.
Vragen voor het College:
 In welke mate bent u tevreden over de tot nog toe bereikte resultaten ten aanzien van
de nulmeting in 2010?
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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?
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?

Wij zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.
Namens de CDA-fractie,
Fred Wozniak en Marian van Eersel
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