Motie Stimuleren plaatsen van bijenkorven en -kasten
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 2 juni 2021;
Inleiding
In aansluiting op de breed gesteunde motie van 21 april 2021 inzake biodiversiteit blijven wij
op zoek naar meer en verdergaande mogelijkheden om een versterking van de biodiversiteit
in de gemeente Zevenaar te bewerkstelligen. Middels deze motie ‘zoomen’ wij in op de
regelgeving voor het houden (faciliteren) van bijen.
Constaterende dat:
•

Een sterke biodiversiteit is een elementaire noodzaak voor een gezonde leefomgeving van
onze prachtige gemeente en haar inwoners en bijen spelen daar een essentiële rol in;

•

De inspraak van de Nederlandse Bijen Vereniging in de commissie Ruimte op 19 mei
2021 helder was met de boodschap aan het college en gemeenteraad van Zevenaar;
Landelijke wetgeving niet aangepast kan worden door lokale wetgeving.

•

Overwegende dat:
•

De regelgeving van de gemeente Zevenaar voor het houden van bijen in principe zo
min mogelijk drempels of belemmeringen zou moeten opleggen zodat dit onze
inwoners zo goed mogelijk stimuleert om actief te worden om bijen te houden en de
daarmee de biodiversiteit te ondersteunen.

Draagt het college op:
•
•

•

•

Een vergunningaanvraag voor bijenkorven en bijenkasten te vrijwaren van leges;

Te onderzoeken om waar nodig de vergunning of het vergunningstraject tot het
plaatsen van een bijenkorf of -kast zodanig te vereenvoudigen dat dit geen
belemmering of extra drempel is om deze te hebben/te plaatsen en bijen actief te
houden;
Te onderzoeken of bijenkorven en bijenkasten op basis van landelijke jurisprudentie
niet als bouwwerk aangemerkt kunnen worden, waardoor een vergunningaanvraag
niet benodigd is.
Verder te onderzoeken of er aanvullende stimuleringsregels ingericht kunnen
worden zodat individuele inwoners positief gestimuleerd worden om de
biodiversiteit te versterken en hier de raad in het najaar van 2021 over te
informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Zevenaar, 2 juni 2021
Joost du Croix, Lokaal Belang Zevenaar

Deze motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van [verder invullen door griffie].
Stemverhouding:

De griffier,

Fracties voor:

Fracties tegen:

De voorzitter,
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