Motie, vreemd aan de agenda
Onderwerp: Bijenbescherming
De raad van de gemeente Langedijk, in vergadering bijeen op 28 februari 2017 , sprekend
over de motie Bijenbescherming,
Constaterende dat:
 in Nederland (en vele andere landen) de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten
sterk in aantal teruglopen;
 in 2010 de landelijke bijenvolksterfte een recordhoogte van 27% heeft bereikt, wat
ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte;
 in west Nederland de sterftecijfers het hoogst zijn;
 ongeveer 75% van de landbouw/fruitgewassen afhankelijk is van bestuiving door
bijen.
Overwegende dat:
 vele gemeenten zich zorgen maken over de bijenpopulatie in hun regio;
 vele gemeenten zich al hebben uitgesproken om gebruik te maken van
milieuvriendelijke onkruidbestrijding;
 vele gemeenten, waaronder Langedijk, zich hebben uitgesproken voor ecologisch
maai- en groenbeheer;
 de bijenstand een goede indicator is voor de algehele ecologische gezondheid.
Verzoekt het college:
 een volgende stap te zetten en daarmee een krachtig signaal af te geven door het
Convenant bijenbescherming te ondertekenen en daarmee te beloven:
◦ bij-vriendelijk te handelen,
◦ actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als
honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer,
◦ onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren,
◦ bij-vriendelijk gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik
van neonicotinoïden en deze niet te laten verhandelen,
◦ mee te weken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen;
 in iedere kern en in het buitengebied terrein (eventueel braakliggend), ter
beschikking te stellen waar op 22 april a.s. (landelijke zaaidag voor bijen en
vlinders, Bijenlint.nl ) zaad uitgezet kan worden, opdat wilde - en honingbijen een
gevarieerdere keus van waardplanten krijgen, hetgeen bijdraagt aan de
overlevingskansen en terugdringen van bijensterfte;
 leerlingen en de scholen tezamen met imker- of bijenverenigingen, volkstuinders,
particuliere bijenhouders te stimuleren deze lokale terreinen te adopteren.
Gaat over tot de orde van de dag,
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