BIJENPACT Gemeente
Achtkarspelen
De gemeente Achtkarspelen is sinds 2018 “Bijvriendelijke gemeente” en er zijn al volop maatregelen
genomen om bijvriendelijk te zijn. Op 22 september 2018 zijn er tijdens een workshop op het
bijensymposium aanbevelingen gedaan om de gemeente Achtkarspelen op een nog hoger
bijvriendelijkheidsniveau te brengen. Met hieronder genoemde 10 punten geeft het College van B&W
van de gemeente Achtkarspelen voor de komende 4 jaren verder vorm aan dit Bijenpact. Het Bijenpact
is voor de gemeente Achtkarspelen vooral een groeidocument dat inspeelt op de huidige
ontwikkelingen in het kader van bijvriendelijkheid.
1. Bijvriendelijk groenbeheer
• Het versterken en uitbreiden van de huidige eco-zones door: gevarieerd maaibeheer,
sinusmaaien, selectief randbeheer, verschralen, (ondergrondse) nestgelegenheid creëren,
gefaseerd snoeien en focus op waterkwaliteit.
• Zoveel mogelijk bermen, dijken, kaden en kanten van vaarwegen (bestaande en nieuw) en
overige terreinen inzaaien met kruidenrijke -en bloemrijke, klimaatbestendige, jaarrond
bloeiende, inheemse plantenmengsels - inclusief aanplant van bomen en poten van
bloembollen.
• Deze gebieden (gemeenteoverstijgend) met elkaar verbinden in de vorm van natte en droge
dooradering/bijenlinten.
2. Samenwerken
• Gezamenlijk met andere partijen (zoals beheersorganisaties, andere overheden, onderwijs,
collectieven en natuurorganisaties) verbinden van projecten en processen, afstemmen van
beheer en treffen van andere stimuleringsmaatregelen. Zorgen voor langetermijnaanpak met
lange termijn beheerplannen.
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3. Kennis delen
Kennis ten aanzien van onderwerp zowel intern als extern vergroten: opleiden van bestuurders,
intern personeel, zowel in beheerfuncties als in andere (beleids en managements) functies.
Botanische tuin De Kruidhof verder inzetten als kennismakelaar voor burgers, bedrijven en
professionals.
4. Communiceren
Bij interne en externe communicatie bijvriendelijkheid stimuleren. Burgers en ondernemers actief
betrekken bij het onderwerp bijen. Initiatieven waar mogelijk ondersteunen, zoals project ‘tuinen
verbinden’
5. Biodiversiteit borgen in beleid
Biodiversiteit als ambitie opnemen in omgevingsvisie en groenvisie (meest bijvriendelijke/biodiverse
gemeente worden).
Het stimuleren van het bijvriendelijk maken van gemeentelijk vastgoed en omliggende omgeving.
6. Groene ruimte goed benutten
Openbare groene ruimte beschikbaar stellen voor (o.a.) educatieve, wetenschappelijke en/of
biodiversiteit-verhogende doeleinden, zoals buitenlessen Natuur- en Milieueducatie, excursies
ecologisch en bijvriendelijk beheer etc.
7. Stimuleren van bijvriendelijkheid
Stimuleren, promoten en faciliteren van duurzame/bijenvriendelijke projecten, processen en
(land)(bouw)oplossingen, door middel van o.a.:
•

Voorlichting bij (bouw)vergunningen voor burgers en bedrijven aanmoedigen van duurzame
(bouw)oplossingen, zoals dakakkers en andere groene oplossingen

•

In gesprek zijn met gebiedscollectieven en bedrijven over meer biodiverse bedrijfsvoering. De
gemeente als verbinder.
Het versterken en verbinden van sociale groene netwerken en het stimuleren van kleinschalige
groene initiatieven.

•

8. Sterk maken voor een flexibele regelgeving tav biodiversiteit
• Bureaucratische regelgeving die remmend is voor meer groen of groene initiatieven kritisch
onder de loep nemen en aanpassen/ zoeken naar alternatieven.
•

Ontmoedigen en waar mogelijk verbieden van gebruik van schadelijke initiatieven of producten,
zoals gewasbestrijdingsmiddelen bij o.a. boeren en tuincentra. Alternatieven bieden.

9. Integrale aanpak
Integrale aanpak met andere beleidsterreinen en vraagstukken versterken, zoals weidevogelbeheer,
groen, natuur en landschap, bodem, water, klimaatadaptatie nastreven. Hierbij ook samenwerken
met de regio.
Gezamenlijk een checklist biodiversiteit ontwikkelen en aan de raad voorleggen.
10. Benoemen van ambtelijk en bestuurlijk aanspreek biodiversiteit
Voor het bevorderen van bovengenoemde punten (binnen huidige fte’s) een aanspreekpunt
“biodiversiteit” aanstellen, zowel ambtelijk als ook in bestuurlijke zin.
Namens de gemeente Achtkarspelen,
Ragna van Sonsbeek
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