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Doel:
Kennis te nemen van de evaluatie “motie bestuivers”.
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Inleiding:
Op 23 juni 2016 heeft uw Raad de “motie bestuivers” aangenomen. Hierin heeft u ons verzocht om:
- in samenwerking met lokale bijenhoudersverenigingen (zoals de natuurboerderij) & Landschap
Overijssel nog dit seizoen een aantal plekken (bv bermen in de kern, bouwgronden, etc. die nu
extensief door de gemeente onderhouden worden) in te zaaien met bloemenmengsels;
- daarnaast zo mogelijk samen met bovengenoemde partijen inwoners van de gemeente Dalfsen voor
te lichten over nut en noodzaak van deze acties;
- voor de begroting in november 2016 een evaluatie van deze acties te delen met de raad en aan te
geven of een uitbreiding van deze acties voor het seizoen 2017 mogelijk is en welke eventuele
budgettaire consequenties dit heeft.
Op 13 september 2016 hebben wij besloten om de evaluatie van de “motie bestuivers” op te schuiven
naar november 2017 zodat wij hiervan de resultaten met u kunnen delen.
In de evaluatie, die nu aan u wordt voorgelegd, komen bovengenoemde punten uit de “motie
bestuivers” aan bod. In de evaluatie wordt ook kort ingegaan welke positie de “motie bestuivers”
inneemt binnen het landschapsbeleid.
Kernboodschap:
Uw Raad heeft gevraagd om een evaluatie van de “motie bestuivers”. Bij deze bieden wij u deze
evaluatie aan.
Duurzaamheid:
Het uitvoeren van de “motie bestuivers” levert een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Met name bij
het onderdeel ´natuur en landschap´, waarbij met de aanleg van bloemrijke bermen (bestuivers) de
landschappelijke en ecologische waarden worden bevorderd. Daarnaast wordt de biodiversiteit
versterkt.
Ook op het onderdeel van ´leefbaarheid´ (participatie) en ´ruimtegebruik´ heeft het aanleggen van
bloemakkers (zowel op gemeente- als ook op particuliere grond) een positief effect op de
duurzaamheid. Bij de genoemde acties uit de evaluatie is vooral ingezet op de bewustwording van
onze inwoners omdat de gemeente `slechts` een klein gedeelte van het totale grondgebied van
Dalfsen in beheer heeft. Wanneer onze inwoners en/of bedrijven het belang van een biodiversiteit
inzien kunnen zij veel meer doen voor het versterken van de biodiversiteit (maar ook
klimaatbestendigheid) dan een gemeente/overheid.
Communicatie:
Communicatie wordt opgepakt samen met Landschap Overijssel en de bijenhoudersvereniging.
In december 2017heeft nog een uitgifte van plantgoed van de regeling Boeren Planten Bomen (BPB)
plaats gevonden (Landschap Overijssel coördineert dit) . Voor 2018 staan weer twee
uitgiftemomenten BPB gepland. Daarnaast is het de bedoeling om volgend voorjaar samen met
Landschap Overijssel en de bijenhoudersvereniging weer een informatiebijeenkomst/lezing te
organiseren met als onderwerp biodiversiteit/bestuivers.
Vervolg:
Kennis genomen van de evaluatie “motie bestuivers”.
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