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Vragen m.b.t. Memo Uitvoering motie 59 Blij met de Bij     

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 Uit de memo blijkt dat de subsidieregelingen (SKNL,Subsidie 

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap en USB, 
Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit) van de provincie 
voor actief soortenbeleid wel bekend zijn maar voor wilde bijen 
nog weinig gebruikt worden door gebrek aan capaciteit bij de 
aanvragers en gebrek aan kennis over wilde bijen. Vervolgens 
lezen wij: de provincie blijft alle terreinbeheerders actief 
uitnodigen om subsidie aan te vragen voor projecten voor 
bedreigde bijen, en ondersteunt hen daarin.     
Hoe stimuleert de provincie het gebruik van subsidieregelingen 
voor wilde bijen? Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij 
het gebrek aan capaciteit en kennis over wilde bijen bij 
aanvragers?   

Het stimuleren van beheerders gebeurt op een informele manier via 
verschillende contactmomenten: onder andere door het organiseren van 
bijeenkomsten in het veld om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald 
onderwerp, via de jaarlijkse thematische boswachtersdag, meer formeel via ‘het 
goede gesprek’ met beheerders, of door de aanwezigheid van provincie bij de 
kwaliteitstoetsen van de beheerders. De regelingen worden dus onder de 
aandacht gebracht, er wordt samen geïnventariseerd waar ze toegepast kunnen 
worden en we verstrekken hulp en begeleiding bij de aanvraag. 
 
Ook is er een opdracht verleend aan de zogeheten Bosgroepen (onafhankelijke 
coöperatieve verenigingen van eigenaren van bos-en natuurterreinen) om 
projecten voor actief soortenbeleid en kwaliteitsverbetering los te krijgen en de 
aanvraag te verzorgen.  
 
Kennis kan ingehuurd worden als een projectonderdeel in de subsidieaanvraag. 
 
 

 2 Voor de basiskwaliteit natuur en het meer betrekken van de 
landbouw wordt aansluiting gezocht bij de uitvoering van de 
Landbouwvisie en bij de Samenwerkingsagenda Landbouw.  
Waar denkt het college aan als het gaat om aansluiting zoeken bij 
de Landbouwvisie en Samenwerkingsagenda Landbouw, en hoe 
en wanneer wordt deze uitwerking teruggekoppeld aan PS?   
 

De doelen voor een Natuurinclusieve (en ook circulaire/kringloop) Landbouw , 
die ook moeten bijdragen aan een basiskwaliteit natuur, staan beschreven in de 
Landbouwvisie en de Samenwerkingsagenda Landbouw (SAL). Hierin staan ook 
concrete projecten zoals het lopende Actieplan Duurzame Landbouw met 
Natuur beschreven. De voortgang van de SAL wordt aan PS gerapporteerd. 
 

 3 Eerder heeft GroenLinks vragen gesteld over het maaibeleid van 
de Provincie Utrecht en het keurmerk KleurKeur. De reactie was 
toen: “Zowel de actie uit het coalitieakkoord, om de biodiversiteit 
in wegbermen te vergroten, als ook de nieuwe aanbesteding voor 
2020 en vernieuwing van de Gedragscode zijn aanleiding om in 
overleg met MOB en BEM de komende maanden te zoeken naar 
het zo optimaal mogelijk implementeren van de aanbevelingen 
van Kleurkeur binnen randvoorwaarden van verkeersveiligheid en 
doorstroming.” Nu lezen wij dat er sinds 2020 aanpassingen zijn 
geweest in het bermbeheer en dat op delen van de vegetatie 
blijven staan. GroenLinks hoort graag wat het resultaat is van 
deze zoektocht naar het zo optimaal mogelijk implementeren van 
de aanbevelingen van Kleurkeur en welke veranderingen (sinds 
2020)  in het bermbeheer effect hebben op de biodiversiteit. 

Sinds de zomer van 2020 is het natuurvriendelijk beheer van de bermen langs 
de 300 km provinciale wegen verder gedetailleerd volgens het keurmerk 
KleurKeur van de Vlinderstichting. Het belangrijkste onderdeel is dat naast het 
maaien en afvoeren van het maaisel, dat al werd toegepast, nu steeds 20% - 
30% van het bermgewas blijft staan. Het doel daarvan is dat insecten hun 
levenscyclus kunnen afronden en planten voldoende zaad kunnen vormen om 
zich te verspreiden. Op deze wijze blijven er ook altijd bloeiende planten in de 
gebieden aanwezig en wordt niet alles in de zomer weggemaaid. Delen van het 
bermgewas dat in de winter blijft staan biedt dekking aan diverse kleine 
zoogdieren, amfibieën en insecten. De aannemer die het maaibeheer uitvoert 
wordt in de voorbereiding en uitvoering van het maai- en afvoerbeheer begeleid 
door een ecoloog. Op basis van de situatie in het veld wordt het maaibeheer per 
seizoen gedetailleerd uitgezet. Het effect op de natuur zal in eerste instantie 
zichtbaar zijn doordat er stroken langs bermen, sloten en bosranden blijven 
staan, zowel in de zomer als in de winter. Het effect op planten- en 
dierpopulaties wordt pas na enkele jaren meetbaar. De provincie meet dit via 
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haar jaarlijkse gebiedsmonitoring en landelijk beschikbare flora- en 
faunagegevens.    
 

 4 Ecologisch bermbeheer bestaat uit gefaseerd maaien en 
afvoeren. Wat is nu het beleid van de Provincie Utrecht als het 
gaat om het gefaseerd maaien en afvoeren van het maaisel? 
Liggen daar nog kansen voor de provincie? 

Zie hiervoor. Het huidige maaibeheer volgens Kleurkeur wordt gevolgd door een 
ecoloog. Jaarlijks zal deze binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid 
en uitvoerbaarheid een aanbeveling  doen voor verder optimalisatie.  
 
Kansen liggen er nog in het verder uitdragen van het ecologisch bermbeheer.  
In 2019-2020 zijn er daarom in opdracht van de provincie in de Lopikerwaard 
per seizoen veldbezoeken georganiseerd rond het natuurvriendelijk beheer van 
wegbermen, sloten, kleine natuurterreintjes en openbaar groen voor direct 
betrokkenen bij het beheer en belangstellenden. Het doel was 
kennisuitwisseling en het verder implementeren van natuurvriendelijk 
(berm)beheer. Deelnemers waren particulieren, groengroepen uit de regio, 
terreinbeheerders, groenaannemers, raadsleden, ambtenaren van provincie, 
gemeenten en waterschap. Het doel is om deze bijeenkomsten in opdracht van 
de provincie in de zomer van 2021 ook te gaan organiseren in andere delen van 
de provincie Utrecht. Geprobeerd wordt om de overlegstructuur rond 
bermbeheer in de Lopikerwaard zelfstandig door te laten gaan.  
  
De verwachting is dat door het ecologisch bermbeheer de biodiversiteit zal 
toenemen en dat natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups (EPR) zullen 
toenemen. De EPR veroorzaakt huidirritatie bij mensen die gevoelig zijn voor 
deze soort, vanwege de verspreiding van haren die de irritatie veroorzaken. De 
overlast die de EPR jaarlijks veroorzaakt kan daarmee mogelijk afnemen en 
daarmee ook het gebruik van bacteriële bestrijdingsmiddelen. Vanuit het 
landelijke Kennisplatform EPR wordt dit gericht gevolgd door middel van 
veldonderzoek. De provincie Utrecht blijft op de hoogte van deze onderzoeken 
en zal de resultaten melden als die bekend zijn.  
 

 5 GroenLinks is er voorstander van om na dit geslaagde 
symposium, het bijensymposium jaarlijks te houden, om onder 
andere terreinbeheerders en gemeenten te informeren en te 
enthousiasmeren over biodiversiteit. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een jaarlijkse editie van de Utrechtse 
bijendag, om terreinbeheerders, gemeenten en inwoners uit te 
dragen en te laten zien wat zij (kunnen) doen voor de wilde bij. 
Dit past wat GroenLinks betreft goed binnen de faciliterende, 
stimulerende en informerende rol van de Provincie Utrecht.  Is 
GS dit met ons eens en bent u bereid om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor een jaarlijkse Utrechtse bijendag + 
symposium, of een Utrechtse biodiversiteitsdag waarbij ieder jaar 
een ander dier (of plant?) centraal staat?    

Bij een keuze voor alleen bijen is het goed om te realiseren dat deze groep in 
Nederland  ‘slechts’ 360 soorten vertegenwoordigt. Dat is vele malen minder 
dan bijvoorbeeld de groep kevers: 4200 soorten. En daarnaast zijn er nog vele 
groepen insecten en ongewervelden. Het is aan te raden om dit breder te 
benaderen, door aandacht te vragen voor alle ongewervelden. Dit zou in 
beginsel in de vorm van een symposium kunnen voor alle ongewervelden. 
Waarbij experts zouden worden uitgenodigd en er speciale aandacht zou 
kunnen zijn voor inrichting en beheer voor ongewervelden. Het zou dan ook 
kunnen gaan over alle biodiversiteit.Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit is 
het opzetten van zo’n nieuw symposium niet een activiteit die ons inziens op dit 
moment prioriteit kan krijgen. 
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