
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 30 vragen 
18R.00706 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 november 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Openbare Ruimte 

Contactpersoon : M. Hoes 

Tel.nr. : 8338 

E-mailadres hoes.m@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Vincent Bos 
van de Fractie van ChristenUnie-SGP 
over Bijenstand in Oudewater 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het college bekend met het advies van de organisatie 'Nederland Zoemť over de bijenstand in 
Oudewaten? Hoe waardeert zij dit advies? 
Het college is bekend met het advies van de organisatie 'Nederland Zoemť. Dit advies laat 
duidelijk zien welke potenties er in de gemeente zijn ten aanzien van bijen. Daarnaast beschrijft 
het duidelijk welke aanpassingen nodig zijn in beheer en inrichting om de bijenstand te kunnen 
verbeteren. 

2. Deelt het college de zorgen over de bijen- en insectenstand? Zo nee, waarom niet? 
Ja, het college deelt deze zorgen. 

3. Neemt het college al maatregelen om de bijenstand te beschermen? Waaruit blijkt dat? 
Op dit moment neemt het college geen concrete maatregelen om de bijenstand te beschermen en 
te verbeteren, dit door het nog ontbreken van duidelijke beleidskaders. 

4. In hoeverre houdt het college bij beplanting en onderhoud van de openbare ruimte rekening 
met de bijvriendelijkheid? 
Door het ontbreken van beleidskaders is dit nog niet opgenomen in het dagelijks beheer en de 
inrichting. 

5. Is het college bereid te komen met een actieplan om de bijenstand in Oudewater te 
bevorderen? Wil zij hierin het advies van Nederland Zoemt meenemen? 
Ja, het college is bereid tot actie als onderdeel van een groenblauw beleidsplan. Het advies van 
Nederland Zoemt levert hierbij belangrijke input. 

6. Is het college bereid zich in te zetten om Oudewater een 'bijvriendelijke gemeente2' te laten 
worden? Zo nee, waarom niet? 
Ja, het college is bereid om zich hier voor in te zetten. 

7. Hoe waardeert het college de inspanningen van lokale bijenhouders? 
In zijn algemeenheid waardeert het college de inspanning. 

8. Heeft het college contact met lokale bijenhouders? Weet zij hoeveel bijenhouders er binnen de 
gemeente actief zijn? 
Nee, het college weet (nog) niet wie bijen houden in de gemeente waardoor ook niet bekend is 
hoeveel bijenhouders actief zijn in de gemeente. 
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9. Welke mogelijkheden ziet het college om lokale bijenhouders te ondersteunen? Welke 
mogelijkheden ziet het college om het aantal bijenhouders uit te breiden? 
Het college is voorstander van ecologisch groenbeheer, onder andere op advies van Nederland 
Zoemt. Bepalen waar inzet gewenst is voor de wilde bij en waar ruimte is voor bijenhouders is 
daarbij van belang. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.022144 ^-—^ 

De wnd. secretaris 
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