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DATUM 6-4-2021 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

ONDERWERP Uitvoering motie 59 Blij met de Bij  

Bij deze informeer ik u over de uitvoering van motie 59 ‘Blij met de Bij’.  
 
In de motie wordt gevraagd om:  

• een ‘Utrechtse Bijendag’ te organiseren met als doel het keren van de achteruitgang;  
• om hierbij de deelnemers breed te zoeken en;  
• de opbrengst van de dag een plek te geven in het provinciale beleid.  

 
Utrechtse bijendag en breed zoeken van de deelnemers 
De bijendag is, in verband met corona, uitgevoerd in de vorm van een digitaal bijensymposium op 25 november 2020. 
Het symposium werd opgenomen in de botanische tuinen Utrecht, en met 450 deelnemers goed bezocht. Op het 
symposium zijn veel reacties ontvangen, het werd als  positief en inspirerend ervaren. Het gehele symposium is via 
youtube terugte kijken via  deze link. of: https://www.youtube.com/watch?v=Un675mP552w&t=4104s.  
 
De uitnodiging voor dit symposium is zeer breed verspreid. Uiteindelijk waren er tijdens het symposium bezoekers 
uit alle doelgroepen vertegenwoordigd, behalve vanuit de landbouw, hoewel ook daarvan vertegenwoordigers waren 
uitgenodigd. Naast het symposium zijn er ook vijf workshops georganiseerd. De onderwerpen waren zo gekozen dat  
alle doelgroepen bediend werden. Ook deze waren  goed bezocht en zijn positief ontvangen.  
 
De opbrengst een plek te geven in het provinciale beleid.  
De opbrengst van het symposium en de workshops: 

• inspireren en stimuleren van deelnemers om in actie te komen voor wilde bijen.  
• het verspreiden van kennis over wilde bijen;  
• deelnemers met elkaar in contact brengen; 
• uitdragen van het provinciaal beleid voor actieve soortenbescherming met bijbehorende subsidieregelingen; 

 
Voor en na het bijensymposium is  een expertsessie georganiseerd met verschillende belanghebbenden, om 
inhoudelijke inbreng op te halen. Wat hieruit naar voren kwam is dat de subsidieregelingen (SKNL,Subsidie 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en USB, Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit) van de provincie voor 
actief soortenbeleid wel bekend zijn. Zij worden voor wilde bijen nog weinig gebruikt door gebrek aan capaciteit bij 
de aanvragers en gebrek aan kennis over wilde bijen. Terreinbeherende organisaties moeten daarnaast vaak 
rekening houden met pachters, waardoor structurele verbetering voor natuur, (waaronder wilde bijen) een kwestie 
van de lange adem is. De provincie blijft alle terreinbeheerders actief uitnodigen om subsidie aan te vragen voor 
projecten voor bedreigde bijen, en ondersteunt hen daarin.  
 
Daarnaast kwam uit de expertsessies, de aanbeveling naar voren om in plaats van op de natuurgebieden, alle pijlen 
te richten op het landelijk gebied, omdat daar de achteruitgang het grootst is. Hier zijn structurele veranderingen 
noodzakelijk, zo luidde de aanbeveling, want met de natuurgebieden alleen gaan wilde bijen en de 
insectenbiodiversiteit in het algemeen het niet redden. Gepleit werd voor een basiskwaliteit natuur en voor het meer 
betrekken van de landbouw. Deze aanbeveling nemen we mee. Daarvoor wil ik aansluiting zoeken bij de uitvoering 
van onze Landbouwvisie en bij de Samenwerkingsagenda Landbouw . 
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Ook de bermen kwamen naar voren als belangrijk leefgebied voor wilde bijen. Provincie Utrecht laat sinds 2020 bij 
het wegbermbeheer langs de 300 km provinciale wegen bij de maaibeurten delen van de vegetatie staan, zodat 
bloeiende planten en insecten hun levenscyclus op meer plekken kunnen voltooien. Dit maaibeheer gebeurt op 
trajecten waar de bermen voldoende breed zijn, zodat de verkeersveiligheid door een hoger bermgewas niet in 
gevaar komt.  Diverse gemeenten doen ook al aan natuurvriendelijk wegbermbeheer o.a. Utrecht, Leusden, 
Amersfoort, Stichtse Vecht, Lopik, Utrechtse Heuvelrug.   
 
In 2019 -2021 is in opdracht van de provincie Utrecht het project Bloeiende bermen uitgevoerd in Utrecht West. 
Daarbij werden  beheerders van bermen en andere groenobjecten en betrokken groengroepen bij elkaar  gebracht 
(eerst fysiek, later digitaal of in heel klein verband één op één) om vanuit de praktijk van elkaar te leren over de 
uitvoering van natuurvriendelijk beheer.  
 
Door ons eigen bijenonderzoek (2019-2020)  is de nationale database flora en fauna (ndff) aangevuld met een grote 
hoeveelheid nieuwe data. Ook maakt het onderzoek duidelijk waar de belangrijkste leefgebieden voor bijen liggen en 
in welke beheertypen. Daarnaast bleek dat er veel te winnen is met het juiste beheer, in bijvoorbeeld het stedelijk 
gebied en gemeentelijke bermen. Door deze informatie kunnen wij specifieke en gerichte aandacht vragen voor het 
juiste beheer en bescherming van wilde bijen. Wij blijven stimuleren, subsidiëren en informeren.   
 
Ik kijk terug op een geslaagd symposium en ga de uitkomsten en inzichten gebruiken bij ons beleid. Hiermee meen 
ik uw motie te hebben uitgevoerd. 


