De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:

Ons kenmerk:

86391

Uw kenmerk:

Contact:

N. Versteeg

Bijlage(n):

Doorkiesnummer:

010-5061711

E-mailadres:

n.versteeg@bar-organisatie.nl

Datum:

16 juli 2019

Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Door de fractie van GroenLinks zijn op 1 juli 2019 onderstaande schriftelijke vragen gesteld. Dit n.a.v.
een persbericht in de schakel van 6 juni 2019 m.b.t. het plaatsen van bijenkasten bij het zonnepark in
Rhoon. Met deze informatiebrief geven wij antwoord.
Raadsvragen
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen voor de wethouder:
Vraag 1. Wat wil het college precies bereiken op natuurgebied in het zonnepark?
Antwoord: Het zonnepark wordt gerealiseerd door het bedrijf GroenLeven. Het terrein was voorheen
bestemd voor een slib doorgangs depot. Het gehele terrein is uitgegeven aan deze marktpartij die ook
zorg zal dragen voor het dagelijks onderhoud. Er is dus geen specifieke natuurdoelstelling
verbonden aan de ontwikkeling van dit zonnepark, behoudens de opwekking van groene energie.
Vraag 2. Is het college op de hoogte van de Tenerife-studie en het feit dat het plaatsen van kasten
met honingbijen biodiversiteit juist negatief beïnvloedt, in plaats van stimuleert?
Antwoord: Ja. In de Schakel is helaas de onjuiste term ‘bijenkast’ gebruikt. Dit suggereert dat er
gecultiveerde honingbijen worden geplaatst. Het is de intentie van GroenLeven om juist bijenhotels te
plaatsen als stimulans voor huisvesting van wilde bijen. De uitvoering is gelijk aan een insectenhotel.
Hierdoor wordt ruimte gegeven aan de uitbreiding van vestigingsmogelijkheden van wilde insecten.
Vraag 3. Is het college bereid om, in plaats van het plaatsen van bijenkasten, andere maatregelen te
nemen - bijvoorbeeld het aanplanten van grote bloemenweides die niet gemaaid worden - om de
biodiversiteit écht te stimuleren?
Antwoord: Ja. Ten aanzien van het specifieke terrein hebben wij al opgemerkt dat het beheer hiervan
in handen is van GroenLeven. Los hiervan, aan de ambitie die u schetst geven wij invulling. in het niet
uitgegeven gebied, noordelijk van de Rhoonse Baan naast het zonnepark, houden wij een terrein in
stand met extensief beheer en een bloemrijk mengsel voor de verbetering van de biodiversiteit.
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Vraag 4. Waarom maakt het college geen gebruik van de knowhow van de verschillende
natuurverenigingen uit onze regio voordat dergelijke besluiten als het plaatsen van bijenkasten
worden genomen?
Antwoord. Uw veronderstelling is niet juist. Wij maken gebruik van de lokale knowhow. Zo hebben wij
bijvoorbeeld een inwoner van Albrandswaard, die een onderzoek heeft gedaan naar de diverse wilde
bijen binnen onze gemeente, in contact gebracht met GroenLeven met het geschetste initiatief als
resultaat. Ook in de toekomst zullen wij actief blijven in het gebruik van lokale kennis op diverse
terreinen.
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