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Insecten en biodiversiteit
De afgelopen week werd in diverse media aandacht besteed aan de uitkomsten van een
langlopend onderzoek in Duitsland. Uit dit onderzoek bleek een sterke afname van het aantal
insecten. Dit is zorgelijk omdat insecten een essentieel onderdeel vormen van ons
ecosysteem.
Dit was onder andere aanleiding voor de petitie “Code rood voor natuur”, waarmee een groot
aantal organisaties een oproep doet aan de politiek om dit probleem nu aan te pakken.
Hoewel de oorzaak van de terugloop van insecten niet eenduidig is, kunnen wel
verschillende maatregelen worden genomen om de stand van insecten te versterken. Onder
andere door het stoppen met het gebruik van gif en het vermeerderen van het
voedselaanbod door een rijkere variatie aan bloeiende planten.
In het voorjaar van 2015 stelde onze fractie al vragen over het gebruik het behoud van
natuur en het gebruik van gif, met name bij het verpachten van landbouwgrond. Het college
gaf bij de beantwoording aan dat: “Wij gaan bezien of een aanscherping bij vernieuwing van
pachtcontracten voor de gangbare teelt mogelijk is”.
Wij willen graag dat de gemeente Zwolle werkt aan het versterken van de biodiversiteit.
Insecten zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Wij stellen daarom de volgende vragen:
1. Is het college bekent met de afname van de insectenpopulatie en de gevolgen die dit
heeft voor alle dieren en planten die afhankelijk zijn van deze insecten?
2. In hoeverre neemt het college maatregelen om in Zwolle de insectenstand en
biodiversiteit op peil te houden?
3. Uit de antwoorden in 2015 bleek dat de gemeente zou bezien of aanscherping bij
vernieuwing voor gangbare teelt mogelijk zou zijn. Wat is de uitkomst hiervan?
4. Is het college bereid om op korte termijn te onderzoeken wat we nog meer kunnen
doen om de biodiversiteit te versterken / teruggang insecten tegen te gaan en
nadrukkelijk in gesprek te gaan met ondernemers om hier aan bij te dragen?
5. Gaat de gemeente bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van gif?
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