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Onderwerp: Bijeneiland
Inleiding:
De SP Zuidplas was verheugd dat er in 2016 een mogelijkheid kwam voor imker Co Bos om in
Nieuwerkerk aan den IJssel zijn bijenkorven te plaatsen op een veld langs de Hoofdweg. Gezien de
bijensterfte van de laatste jaren is elk initiatief om bijen te behouden toe te juichen. Het bijeneiland,
gesteund door de gemeente, draagt bij aan de natuurlijke bestuiving van bloemen en planten.
Daarom is de SP, na het lezen van een krantenartikel, verbaasd dat door het afgraven van het
bijeneiland voor wateropvang er slechts 10 m2 overblijft voor activiteiten van de imker. Eerder was
er aan GouweIJssel nieuws verteld dat dit in overleg was, nu blijkt dat niet zo te zijn. Daardoor zijn er
bij de SP de volgende vragen
Vragen:
1. Is het college het met de SP eens dat het duurzaam houden van Bijen extra bijdraagt aan het
natuurlijke proces van bestuiving van planten en bloemen?
2. Is het college het met de SP eens dat elk initiatief om in Zuidplas professioneel bijen te
houden gesteund moet worden?
3. Steunt het college ook de geplande educatieve activiteiten van imker Co Bos?
4. Klopt het dat, na het afgraven van het bijeneiland voor wateropvang, er 10 m2 overblijft voor
activiteiten van de imker?
5. Is er geen alternatieve locatie i.p.v. het bijeneiland geschikt voor wateropvang?
6. Wist het college dat door de afgraving de activiteiten van de imker in gevaar zouden komen?
7. Zijn hierover door het college met imker Co Bos afspraken gemaakt toen deze zich hier
vestigde?
8. Is het college het met de SP eens dat de oplossing van het college, de activiteiten van imker
Co Bos op 10 m2 voort te zetten, onrealistisch is
9. Is het college bereid, na eerder gedane beloftes dit op te lossen, om met imker Co Bos in
gesprek te gaan en te zorgen dat er een werkbare oplossing komt voor de ontstane situatie?
10. Is het college bereid om imker Co Bos een alternatieve, voor schoolklassen goed te bereiken,
locatie aan te bieden voor zijn activiteiten?
Wijze van beantwoording
schriftelijk

