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vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering van: 25 september 2018

Behorende bij agendapunt:

Ondenuerp Bloemrijke omgevingen in het belang van bijen en insecten

De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 25 september 2018.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018

Overwegende, dat:

1. Bijen in het bijzonder en insecten in het algemeen een kwijnend bestaan leiden.
2. Het in het grootste belang is voor de flora en fauna dat daar meer aandacht aan

wordt geschonken.
3. lnsecten van belang zijn voor voedselproductie en dus voor de land- en tuinbouw in

Beemster.
4. Gewaardeerd wordt dat er al agrariërs zijn met bloemrijke akkerranden.
5. De overheid en dus ook de gemeente, het waterschap en agrariërs als beheerder

hier een voorbeeldrol hebben.
6. Het onderhoud van grasmatten, gazons en parken in beheer bij gemeenten en het

waterschap nu niet vanuit een visie op bijen en insecten is ingericht.
7. Agrariërs ter bescherming van insecten terughoudend moeten zijn met insecticide.
8. Dat bloemrijke inrichting van onze omgeving nog steeds adequaat onderhoud vergt

bij het bestrijden van woekerplanten en snel verspreidende onkruiden.
9. Het tevens gestimuleerd dient te worden dat burgers ook initiatieven ontplooien om

hun tuinen en waar mogelijk de openbare ruimte te helpen bij het inrichten en
onderhouden van een bloemrijke omgeving.

10. Hiermee invulling wordt gegeven aan het coalitieprogramma.
11. Er voor Beemster als bloemrijke polder een mooie toekomst is.

Verzoekt het college om:
A. Actief inwoners in Beemster te zoeken die in hun omgeving bloemenweide en

gazons willen beheren en onderhouden.
B. Hiertoe deze bewoners te faciliteren bij het organiseren van deze

gemeenschappelijke activiteiten.
C. Actief met agrariërs in gesprek te gaan om daarbij aandacht te vragen voor een

bewust insectenbeleid door te voeren in hun bedrijfsvoering en dit regelmatig
ondenuerp van gesprek te laten zijn.



D. Andere gemeenten, door het kenbaar maken van deze actie, op te roepen daartoe
ook initiatieven te ondernemen.

E. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te verzoeken het stringente
beleid ten aanzien van inzaaien met alleen specifieke grassen voor dijklichamen,
daar waar dit kan, meer ruímte te geven aan bloemrijke planten en gewassen, met
het doel bijen in het bijzonder en insecten in het algemeen in een beter ecologisch
evenwicht en weer tot wasdom te brengen.

En gaan over tot de orde van de dag
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