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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-765901011 DOS-2018-

0008688

Onderwerp

Motie onderzoek naar bijen dodende insecticiden (844)

Advies

1. Vast te stellen brief aan Provinciale Staten waarmee GS uitvoering geven aan het op

9 september 2020 vastgestelde behandelvoorstel voor de motie “Onderzoek naar bijen

dodende insecticiden”(844).  

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin is opgenomen op welke wijze GS antwoord

geven op de motie “Onderzoek naar bijen dodende insecticiden”. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan PS motie onderzoek naar bijen dodende insecticiden (844).

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 16 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 14 november 2018 hebben Provinciale Staten de motie “Onderzoek naar bijen dodende

insecticiden” aangenomen. In de motie werd gevraagd om onderzoek naar het gebruik van

insecticiden welke mogelijk een negatief effect hebben op de sterfte van insecten. Gedeputeerde

Staten hebben op 18 december 2018 antwoord gegeven via een gecombineerd behandelvoorstel

motie 844 en motie 851. 

Op 23 januari 2019 heeft de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling besloten dat zij het

onderhavige behandelvoorstel op dat moment niet afdoende vond (cie DO 23 jan 2019). De

indiener van de motie, de heer Mooiman, heeft in een mail in mei 2020 verzocht om de stand van

zaken rond de uitvoering van de motie opnieuw te bespreken. Op 3 juli 2020 heeft gedeputeerde

Potjer een brief met aanvullende informatie over de stand van zaken rond de uitvoering van de

motie 844 aan Provinciale Staten gestuurd. 

Op 8 juli 2020 heeft de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) deze brief besproken.

Tijdens het overleg met de Statencommissie heeft de gedeputeerde toegezegd een nieuw

behandelvoorstel op te stellen voor uitvoering van de motie. Op 9 september 2020 heeft

gedeputeerde Potjer het behandelvoorstel aan Provinciale Staten gestuurd. Op 7 oktober 2020

heeft de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) dit behandelvoorstel besproken en is

ingestemd met de in het behandelvoorstel gedane toezeggingen. Op 14 oktober 2020 hebben

Provinciale Staten besloten dat de motie hiermee als afgedaan kan worden beschouwd. 

In de brief aan Provinciale Staten wordt conform het behandelvoorstel informatie verschaft over: 

- Landelijke afzet van gewasbeschermingsmiddelen, in het bijzonder de afzet van

neonicotinoïden en glyfosaat. 

- Expert-inschatting van de afzet van neonicotinoïden in Zuid-Holland.

- Overzicht van de risico’s van deze en andere gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige

organismen, waaronder bestuivers.

- Hoofdlijnen van het Europese, landelijke en provinciale beleid voor gewasbeschermings-

middelen.

- Inschatting risico’s voor de bijenlandschappen.

Uit de brief blijkt dat zowel op Europees als op nationaal niveau het beleid voor gewas-

bescherming in beweging is, met als doel een verminderd gebruik en emissies van chemische

middelen en een transitie richting weerbaar telen. Concluderend is opgenomen dat de provincie

deze ontwikkelingen zal betrekken bij de uitwerking van het beleid voor een vitale landbouw en

duurzame greenports. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 
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Juridisch kader

N.v.t. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie toelichting voor het College. 

 

3 Proces

 

Met het aannemen van Statenvoorstel 7310 “Aangenomen en afgehandelde moties van

Provinciale Staten” hebben Provinciale Staten in hun vergadering van 14 oktober 2020 de motie

“Onderzoek naar bijen dodende insecticiden” (844) afgedaan. 

 

4 Participatie en rolneming

 

Glastuinbouw Nederland en LTO hebben op verzoek van de provincie informatie verschaft over

de inzet van de glastuinbouw en de grondgebonden landbouw op het terrein van

gewasbeschermingsmiddelen en plantgezondheid. 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


