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Beste leden en burgerleden,
De laatste tijd is in de gemeenteraad vaker gesproken over het vergroten van biodiversiteit in verband met de
leefomstandigheden van de bij. Door middel van verschillende moties heeft u hier eerder aandacht voor gevraagd.
In het digitale vakblad Nature Today is onlangs door de provincie Noord-Brabant een artikel geplaatst met de titel:

’’Brabantse gemeenten gaan bermen ecologisch beheren voorde bij”.
Met betrekking tot het maaien van bermen en sloten werken wij als gemeente inmiddels enige járen samen met het
Waterschap Brabantse Delta. Vanuit deze samenwerking met een groot aantal gemeenten in West Brabant wordt ook
ingezet op het ecologisch beheer van de bermen. Recent is aan de gemeente Bergen op Zoom een eenmalige subsidie
van C 25.000 toegekend voor de kosten als gevolg van de overstap naar deze vorm van beheer. Als bijlage treft u het
gehele artikel aan. Dit bericht is uiteraard ook na te lezen op internet onder de link:
https.VA/wvw. naturetoday. 00111/1^1/01/03^6^600115/1X1655306/70130=25553
Het ecologisch bermbeheer in samenwerking met het waterschap is vooral van toepassing in de buitengebieden. Binnen
de bebouwde kom wordt het maaibeheer door een andere aannemer uitgevoerd. Mede op basis van vragen van diverse
raadsleden wordt op dit moment onderzocht waar mogelijkheden liggen om ook binnen de bebouwde kom te komen tot
een meer ecologisch beheer van de bermen en overige grasvegetatie teneinde ook hier een bijdrage te kunnen leveren
aan het vergroten van de biodiversiteit.
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer C. Verbruggen,
teammanager Beheer Ã Advies bereikbaar op 0164-277425.
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Bijlage bij brief U19-017615

Brabantse gemeenten gaan bermen
ecologisch beheren voor de bij
Provincie Noord-Brabant

28-OKT-2019 - Goed nieuws voor de bij. Dertien gemeenten in West-Brabant stappen gezamenlijk over naar ecologisch
wegbermbeheer. Dit betekent uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de honderd
bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een provinciale subsidie van C25.000,uit de subsidieregeling 'Leefgebied van de bij'.

Bermbeheer kan het verschil maken
Gemeenten zijn heel belangrijk om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Ecologisch beheer betekent minder
maaien. Door het maaisel een paar dagen te laten liggen, kunnen zaden eruit vallen en insecten eruit kruipen. Het
maaisel wordt daarna afgevoerd om de grond te verarmen. Hierdoor ontstaat er een berm met een mix van
verschillende soorten bloemen. In een paar jaar tijd worden de bermen in deze gemeenten rijker aan kleur en variatie,
en daarmee goed voor bijen, vlinders en andere insecten. Ecologisch bermbeheer kan bijna overal kostenneutraal
worden uitgevoerd, maar vraagt wel een aanpassing in de aanbesteding. Hoe het onderhoud van bermen plaatsvindt,
staat namelijk in het bestek. De aannemer die het bermbeheer uitvoert doet dat zoals voorgeschreven in dit bestek.
Verandert de gemeente van bermbeheer? Dan moet het bestek worden aangepast. Voor de kosten die gemeenten
hiervoor maken, kunnen zij voor een deel een beroep doen op de provinciale subsidie.

Van Alphen-Chaam tot Zundert
De provincie Noord-Brabant wil met de subsidieregeling 'Leefgebied van de Bij' dat meer Brabantse gemeenten de
overstap maken. Al dertien gemeenten maakten er gebruik van: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Halderberge, Moerdij, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en
Zundert. Binnen de subsidieregeling is nog budget beschikbaar voor 7 gemeenten.

De wilde bij in gevaar
De wilde bij is in Nederland in gevaar. Maar liefst de helft van de 358 soorten wordt bedreigd. En dat terwijl bijen heel
belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving
door bijen en andere insecten. De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en plekken om te
nestelen. Oorzaken zijn de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakkere en efficiëntere
beheer van ons groen.
Tekst: Marijke de Jong, Provincie Noord-Brabant

