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Ben Bus, Commissielid Leefbaar Hilversum
augustus 2019

Inleiding. Op 14 november 2018 is unaniem door de Raad de motie M18-86 Red de Bij aangenomen.
Leefbaar Hilversum constateert dat in Hilversum tot dusverre nog weinig te merken is van een
verbeterde vorm van biodiversiteit en dat over het voortgangsproces nog weinig tot geen informatie
aan de Raad is verstrekt.
Teneinde te kunnen vaststellen of en zo ja, in welke mate, daadwerkelijk inhoud is gegeven aan de
uitvoering van de genoemde motie, stelt Leefbaar Hilversum aan de verantwoordelijk wethouder
de volgende vragen.
Vragen:
Citaat uit Rapport Stadsschouw, oktober 2018, blz. 13: ‘Boomspiegels en onderhoud parken etc.’ bij
de Conclusie Beeldkwaliteit Hilversum als geheel’: “Voor Hilversum als geheel geldt dat de
consequent laag scorende beeldmeetlatten zich bevinden in de beheercategorieën ‘bomen’ en
‘beplanting’ “. Ook de conclusie Beeldkwaliteit voor de wijk Buitengebied, blz. 23 van het rapport,
geldt dat de laag scorende beeldmeetlat zich bevindt in de beheercategorie ‘beplanting’. Voor zover
bekend, is dit jaarlijkse rapport opgemaakt vanaf 2013.
1.
Waarom is deze rapportage nooit voorgelegd in de Commissie Duurzaamheid of aan de Raad?
2.
Welke maatregelen treft de wethouder om het beeldbepalende algemene niveau van Hilversum
in rap tempo op veel hogere waardes te krijgen?
3.
Zijn er door de wethouder acties ondernomen om zich actief in te zetten om samen te werken
met diverse in de motie genoemde partijen behoudens het zelfstandige project dat op initiatief van de
Kindergemeenteraad is opgezet?
4.
En zo ja, welke voorbeelden kan de wethouder hiervan geven?
5.
Zijn er door de wethouder contacten gelegd om met de basisscholen voor het schooljaar
2019/2020 verschillende inzaaiacties te ondernemen?
6.
Zo ja, welke voorbeelden kan de wethouder hiervan geven?
7.
Zijn er overleggen in de regio GV geweest voor biodiversiteitsplannen te realiseren?
8.
En zo ja, welke acties en resultaten zijn hieruit voortgekomen?
Door Ecoschool De Godelindeschool is op 12 april in bijzijn van de opsteller een cheque t.w.v. € 1000
aan de wethouder afgegeven met als doel de biodiversiteit in Hilversum volgens de motie ‘Red de Bij’
te verbeteren.
9.
Met welk doel is het genoemde bedrag aangewend en welke terugkoppeling hebben de directie
en de leerlingen van de school door de gemeente mogen ontvangen?
10.
Is deze school actief in de bestemming ervan meegenomen?

Leefbaar Hilversum heeft behoefte aan concrete informatie over aantoonbare resultaten in het kader
van de Nationale Bijenstrategie.

11.
Welke aantoonbare resultaten kunt u toelichten aan de Commissie en de Raad over de
Nationale Bijenstrategie?
12.
Denk bijvoorbeeld welke vernieuwde afspraken er met de aannemer SBS zijn gemaakt over
het inzaai- en maaibeleid. Kunt u een inventarisatie geven over dit jaar?
En welke verbeteringen zijn er met de aannemer afgesproken om de biodiversiteit in Hilversum voor
de bewoners nog beter kenbaar te maken?
Op 19 december 2018 bent u per email geïnformeerd dat de ondertekening van de Nationale
Bijenstrategie, genoemd in de motie ‘Red de Bij’ op 19 september 2019 zal plaatsvinden. Uit
informatie blijkt dat u hier niet bij aanwezig zult zijn. Het is voor Leefbaar Hilversum en vermoedelijk
ook voor de gehele Raad onbevredigend wanneer u niet namens de Gemeente Hilversum conform de
unaniem aangenomen motie ‘Red de Bij’ hierbij aanwezig zal zijn. Wij doen met klem een beroep op
u alsnog hiervoor tijd vrij te maken voor de persoonlijke ondertekening van de Nationale
Bijenstrategie.
13.
Kunt u ons hierover informeren dat dit alsnog door de wethouder persoonlijk wordt
ondertekend?
In april 2018 heeft Leefbaar Hilversum met uw ambtenaren het initiatief genomen om de gemeente
Hilversum tot ‘Bijvriendelijke gemeente’ te doen nomineren. En met succes! In september 2018 is
Hilversum in Nederland tot één van de gemeentes erkend tot Bijvriendelijke gemeente. Hierdoor is een
prachtige basis gelegd voor de voortgang binnen Hilversum op het gebied van het groenbeleid. Maar
tijdens het indienen van de documenten werd inzicht gegeven dat het voor de gemeente Hilversum nog
veel beter kan.
14.
Welke acties heeft de wethouder tot nu toe ondernomen of gaat deze ondernemen om zowel de
bijvriendelijke gemeente alsmede de te ondernemen stappen voor een goede beleving bij de
Hilversummers breed in de publiciteit te brengen?
15.
En is de wethouder bereid het bord ‘Bijvriendelijke gemeente’, uitgegeven door
NederlandZoemt, daarbij te gebruiken?
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