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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Handelingsperspectief Bijenkasten en Reuzenbalsemien in de

Biesbosch

Geachte Statenleden

Door middel van deze brief informeren wij u graag over de voortgang van het in de lid

GS brief ‘Bijenlandschap’ (PZH-2021-782045026) toegezegde handelingsperspectief,

aangaande de verdringing van wilde bestuivers door plaatsing van grote aantallen

bijenkasten rondom Natura 2000 gebied de Biesbosch.

De afgelopen jaren is gebleken dat er een grote piek is in het aantal door imkers

geplaatste honingbijenkasten in en rond het gebied.

Wij hebben EIS/Naturalis opdracht gegeven te onderzoeken of deze piek een effect

heeft op de biodiversiteit in het Natura 2000 gebied de Biesbosch. Het onderzoek laat

zien dat de grote aantallen bijenkasten negatieve effecten hebben op onze inheemse

wilde bestuivers. En dat commerciële imkers, vaak van buiten de regio en soms zelfs van

buiten de landsgrenzen, naar de Biesbosch komen vanwege de in het gebied aanwezige

Reuzenbalsemien, een invasieve exoot die niet in het gebied thuis hoort.

Met het onderzoek van EIS/Naturalis in de hand, en met behulp van de ervaring van

beheerders en onze andere partners in de regio, komen wij tot het

handelingsperspectief dat u in de bijlage aantreft.

Wij richten ons hierbij op een viertal sporen: een ecologisch-, een juridisch-, een

communicatief-, en een organisatorisch spoor.

De kern van onze aanpak is het verwijderen van reuzenbalsemien (dit start deze zomer)

en het reguleren van de plaatsing van bijenkasten in en rondom het Natura 2000 gebied.

Dat vergt juridische uitwerking en moet per begin 2023 in werking zijn.

Ook zal er meer onderzoek en monitoring van de effecten van de maatregelen nodig zijn

om bij te kunnen sturen ten behoeve van het herstel van de populaties wilde bestuivers

en de andere natuurdoelen in de Biesbosch.
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We trekken hierin nauw samen op met de collega’s van de provincie Noord-Brabant,

omgevingsdiensten, Staatsbosbeheer, omliggende gemeentes, waterschappen, het

ministerie van LNV, bijenhouders, omwonenden en andere natuurorganisaties.

Meer informatie hierover vindt u in het handelingsperspectief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Handelingsperspectief Bijen en Balsemien in de Biesbosch
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