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Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Zorgen om aanwas bijen- en vlinderpopulatie

Inleiding * Op 22 mei jongstleden stond in de nieuwe bessen- en vlinderstruikentuin 
in parkdeel Reigerskamp een mooie bloemenpracht. Deze tuin is gemaakt 
en wordt onderhouden door de wijkbewoners. Aanwezigen aldaar konden 
voorkomen dat een chauffeur van een trekker van de Firma Verhey dit 
hele veld met bloemen ging maaien.
Blijkens onze informatie maaide de trekker daarna de rest van de 
bloemenpracht in het park (inclusief de bloeiende lisdodden). Firma 
Verhey gaf blijkbaar later aan dat dit maaien past binnen het afgesproken 
maaibeleid.
De PvdA beseft dat het college enige tijd geleden een bijenhotel heeft 
(laten) maken in Breukelen Noord en ook staan bij het MEC en op de 
kinderboerderij korven voor wilde bijen. De PvdA ziet echter geen bijenlint 
meer langs t kanaal in Breukelen Noord en ook door wat er in 
Reigerskamp gebeurde, maken wij ons echt zorgen.
Gezien de ernst van de problematiek heeft de PvdA de stellige indruk dat 
er op dit gebied véél meer moet gebeuren dan nu wordt gedaan.

De PvdA Stichtse Vecht heeft daarom de volgende vragen:

Vragen
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Vraag 1 * Hoe kijkt het college aan tegen de afname van de bijenpopulatie en de 
gevolgen die dat heeft voor mens en milieu als daar niets aan gedaan 
wordt? En tegen de sterke afname van de vlinderpopulatie?

Vraag 2 * Ziet het college het als haar gemeentelijke taak om er alles aan te doen de 
afname van de bijen- en vlinderpopulatie verder te voorkomen? Of is het 
college van mening dat die verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners zelf 
en/of bij de wijkcommissies?

Vraag 3 * Wat is nu het maaibeleid in Stichtse Vecht in het algemeen en het wijkpark 
Maarssenbroek in het bijzonder? Is dit zodanig dat dit voor bloemen, 
insecten en bijen optimaal is om een aanwas te krijgen van de bijen- en 
vlinderpopulatie?

Vraag 4 * Gezien de weinige zichtbare plekken met de benodigde bloemen en 
kruiden en gezien het maaien van de Firma Verhey in bovengenoemd 
voorbeeld rijst de vraag of de uitvoering van het maaibeleid wel in lijn is 
met dat beleid. Kunt u daar een reactie op geven? Zijn de medewerkers 
van Verhey zich bewust van het belang van het op orde brengen van de 
bijenpopulatie?

Vraag 5 * Waar in deze gemeente zien wij grote stroken groen tbv bijen 
respectievelijk vlinders die bewust door de gemeente zijn aangeplant? Op 
welke plekken in de gemeente zijn bloemenlinten voor bijen gerealiseerd?

Vraag 6 * Welke andere manieren (dan niet-maaien of machinaal maaien en 5 
dagen laten liggen) kunnen we als gemeente inzetten om onze bijdrage te 
leveren aan het vergroten van de bijenpopulatie dit jaar nog en volgende 
jaren?
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Vraag 7 * Is de gemeente genegen volgend jaar in elke kern (grote) bloemenlinten te 
(laten) zaaien voor de bijen en vlinders en daar in de media aandacht aan 
te schenken voor de bewustwording onder de inwoners?

Vraag 8 * Is het college bereid zich in te zetten voor een bijenoase in de gemeente 
en deel te nemen aan het project Honey-Highway (waarbij bermen van 
Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid met 
streekeigen wilde bloemen en kruiden) om zoveel mogelijk plekken voor 
bijen in te richten?

Vraag 9 * Het bloemenlint langs het kanaal in Breukelen-Noord heeft dit jaar geen 
resultaat gehad? Wat is daar de reden van? Op welke wijze kan daarvan 
geleerd worden voor de rest van het jaar of voor volgend jaar?

Vraag 10 * Is het college bereid volgend jaar toepasselijk bloemen- en kruidenzaad te 
verstrekken aan inwoners?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


