
 

 

Motie Bijenbermen langs provinciale vaarwegen 

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 8 juni 2016, ter behandeling vreemd aan de orde van 

de dag,  

 
Constaterende,  

- dat bijensterfte een serieus ecologisch probleem is en hierover wetenschappelijke consensus bestaat; 

- dat diverse partijen als natuurorganisaties, imkerverenigingen, LTO en kennisinstellingen al in 

november 2013 het actieprogramma ‘bijengezondheid’ aan de staatssecretaris van Economische 

Zaken hebben aangeboden;  

- dat de provincie Drenthe zich sinds een aantal jaren inzet voor een bijenvriendelijk bermbeheer langs 

provinciale vaarwegen; 

 

Overwegende,  

- dat de bij hét organisme is voor een effectieve bestuiving van planten en landbouwgewassen;  

- dat een omvangrijke bijenpopulatie onmisbaar is voor de tuin- en landbouwsector en de biodiversiteit; 

- dat de bevordering van de bijenstand van eminent belang is voor onze natuur en voedselveiligheid; 

- dat er in de maatschappij breed draagvlak te constateren valt om maatregelen te treffen tegen 

bijensterfte; 

- dat er naast het reeds bestaande bijenvriendelijke bermbeheer de mogelijkheid bestaat om bermen 

langs provinciale vaarwegen in te zaaien met bijenvriendelijk bloemzaad; 

- dat het bermbeheer verder aangepast dient te worden ter bevordering van deze ingezaaide 

bijenvriendelijke bloemzaden; 

- Dat in het kader van werk met werk maken op financieel degelijke wijze uitvoering gegeven kan 

worden aan de totstandkoming van bijenvriendelijke vaarwegbermen; 

- dat afstemming met andere waterbeheerders meerwaarde op kan leveren; 

 

Besluiten 

- GS op te dragen om naast het bestaande bijenvriendelijke bermbeheer werk te maken van het actief 

inzaaien van vaarwegbermen met bijenvriendelijk bloemzaad ter realisatie van zogeheten 

bijenbermen. 

- Het inzaaien van bermen vooral te laten geschieden in combinatie met andere werkzaamheden, 

waarbij het principe van werk met werk maken leidend is. 

- Daarbij in overleg te treden met de waterschappen om te zien of gecoördineerde actie mogelijk is.  

 

En gaan over tot de orde van de dag,  
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