
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3505 

 

Onderwerp 

Bijensterfte door Varroamijt 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten R.M.L. Nelisse, K. Bouchtaoui en F. Vermeulen (VVD) 

, d.d 16 april 2019, bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 

1.  Is GS bekend met het bericht van WUR getiteld “Grote sterfte Europese honingbijen 

door varroamijt en niet door neonicotinoiden”
1
?  

  

2.  In uw brief van 18-12-2018 t.a.v. het behandelvoorstel voor de motie 844 “onderzoek 

naar bijendodende insecticiden” geeft u aan dat de provincie 250.000,- euro heeft 

gestoken in het inrichten van een bijenlandschap, waarbij aan boeren is gevraagd op 

basis van vrijwilligheid het gebruik van pesticiden te minimaliseren. Hierbij werd dus 

aangenomen dat pesticiden een oorzaak waren van de bijensterfte. Bent u met de 

VVD van mening dat deze aanname onjuist was? 

  

3.  De VVD vindt dat boeren onnodig in een kwaad daglicht zijn gesteld door aan te 

nemen dat pesticiden een oorzaak van de bijensterfte was. Deelt u deze mening met 

de VVD? Zo ja, wat bent u van plan hieraan te doen? 

  

4.  De provincie ZH wil het groene cirkel bijenlandschap uitrollen over de hele provincie. 

Onderdeel hiervan is “…daarnaast binnen de groene cirkel bijenlandschap met alle 

partners afspraken maken over het minimaliseren van het gebruik en de verkoop (door 

tuincentra) van neonicotinoiden.” Bent u van plan de afspraken over het gebruik van 

neonicotinoiden achterwege te laten, nu 1) deze aanname onjuist is gebleken en 2) 

deze middelen sinds december 2018 niet meer toegelaten zijn?  

 

5.  Voor de bijen is het nu van belang dat de varroamijt, een van oorsprong Aziatische 

parasiet die zich voortplant op de larven en poppen van bijen, wordt bestreden. De 

VVD vindt dat de provincie imkers actief hierover moet informeren, met als doel de 

sterfte terug te dringen en de (financiële) inspanningen t.a.v. het bijenlandschap 

optimaal tot zijn recht te laten komen. Het is zonde als enerzijds tonnen euro’s worden 

gestoken in het verbeteren van voedsel- en leefgebied en anderzijds de varroamijt en 

                                                           
1
 https://www.akkerwijzer.nl/artikel/191988-wur-grote-sterfte-europese-honingbijen-door-varroamijt-en-

niet-door-neonicotinoiden/ 



 

Pagina 2/2 daarmee de bijensterfte niet wordt aangepakt. Is GS bereid om imkers in ZH proactief 

te informeren? Zo nee, hoe wil GS dan bijdragen aan de bestrijding van de varroamijt? 

 

 

Den Haag, 16 april 2019           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


