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Op 23 april jI. heeft een openbaar debat plaatsgevonden over bijensterfte. Ik
Ons kenmerk

vond het een nuttig debat, waar vanuit diverse invalshoeken een beeld over de
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oorzaken en aanpak van bijensterfte is neergezet. Het was mijn inziens ook heel
positief dat alle betrokkenen met elkaar het gesprek aangingen. Er was
consensus dat er meer oorzaken van bijensterfte zijn en dat aan alle oorzaken
hard gewerkt moet worden om problemen op te lossen. We hebben op dit moment
vier belangrijke oorzaken van bijensterfte in beeld: gewasbeschermingsmiddelen,
ziekten en plagen (zoals de Varroamijt), onvoldoende voedselaanbod en
achteruitgang van biodiversiteit en de professionaliteit en het kennisniveau van
imkers.
Op 23 april heb ik al aangegeven dat ik een vervolg op het openbaar debat nodig
achtte. Anderen hebben zich daarbij aangesloten. Met de Tweede Kamer heb ik
hierover ook gesproken en ik heb daar de volgende toezegging gedaan. Ik wil het
voortouw nemen om samen met iedereen die zich betrokken voelt bij bijensterfte,
of beter gezegd bijgezondheid, tot een Actieprogramma Bijgezondheid te komen.
In dit Actieprogramma zullen alle bestaande en nieuwe acties, die leiden tot een
verbetering van de bijgezondheid en daling van de bijensterfte, voor de korte en
lange termijn bijeen worden gebracht. Het moet een gezamenlijk Actieprogramma
worden, dat heel concreet is (wie doet wat en wanneer dan?) en waarin de
verantwoordelijkheid van alle betrokken stakeholders tot uitdrukking komt, ook
met personele en financiele inzet. Ons doel moet het effectief aanpakken van de
problematiek bijensterfte zijn, daarom moet de focus liggen op concrete acties.
Het Actieprogramma kan bestaan uit vier pijlers, die analoog zijn aan de
bovenstaande oorzaken van bijensterfte:
• pijler 1: gewasbeschermingsmiddelen
• pijler 2: ziekten en plagen onder bijen
• pijler 3: voedselaanbod en biodiversiteit
• pijler 4: professionaliteit imkerij
Per pijler kan beschreven worden wat de belangrijkste uitdagingen op het terrein
van de bijengezondheid zijn en wat er nodig is om daar te komen. Daarin kan een
plaats krijgen wat er al gebeurt op veel plekken door velen van u en moet
aangegeven worden welke acties nog noodzakelijk zijn. Natuurlijk kunnen een
concrete beschrijving per actie van de organisatorische, procesmatige en
financiele voorwaarden niet ontbreken.
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Mijn ministerie zal het voortouw nemen bij de totstandkoming van het
Actieprogramma, maar ik spreek nadrukkelijk de verwachting uit dat wij samen
drager worden van het programma: imkers, boeren, natuurorganisaties, industrie,
onderzoekers, overheden en iedereen die zich verder geroepen voelt om een
bijdrage te leveren aan de bijengezondheid. Een gezamenlijke
verantwoordelijkheid zorgt voor een breed draagvlak en dat is de beste garantie
op continuYteit bij het werken aan oplossingen.
Het is mijn wens om het Actieprogramma Bijengezondheid eind september 2013
gereed te hebben, zodat korte termijnacties at hun werking kunnen hebben
tijdens het bijenseizoen 2014. Ik stel voor dat wij hiervoor twee plenaire
bijeenkomsten beleggen, waarin door ons gezamenlijk gewerkt wordt aan de
realisatie van het Actieprogramma. Een bijeenkomst in juli en een bijeenkomst
eind augustus 2013. Tussentijds kan er in kleinere verbanden worden gewerkt.

Ik nodig u van harte uit voor de eerste plenaire bijeenkomst ter
ontwikkeling van het Actieprogramma Bijengezondheid
Wanneer: maandag, 8 juli 2013
Hoe Iaat: vanaf 13.15 uur in New Babylon, Den Haag
De heer Felix Rottenberg zal wederom als gespreksleider optreden
Uw aanmelding wordt op prijs gesteld via A.W.IvanBarneveld@minez.n1

Tijdens deze plenaire bijeenkomst verzoek ik u (of de organisaties waartoe u
behoort) om in de vorm van een presentatie van maximaal 5 minuten concrete
voorstellen voor acties ter bevordering van de bijgezondheid te doen. Deze
kunnen betrekking hebben op een of meer van de genoemde vier pijlers. Ik nodig
u dus uit om op deze middag te komen met een concreet aanbod met acties voor
de korte en lange termijn voor uw eigen inzet voor de bijengezondheid:
inhoudelijk, organisatorisch en financieel.
Na elke presentatie zal de zaal de gelegenheid krijgen om te reageren op het
gedane aanbod.
Ik verzoek u zich aan te melden voor een presentatie (inclusief een korte outline
van uw presentatie) op 8 juli via e-mail bij Susanne Siitterlin
(s.sutterlin @minez.nl), uiterlijk maandag 24 juni om 17 uur. In samenspraak
met de heer Rottenberg zal op 26 juni telefonisch contact worden opgenomen met
diegenen die een presentatie willen verzorgen, om een goede voorbereiding voor
de plenaire bijeenkomst mogelijk te maken.
Aan het einde van de bijeenkomst op 8 juli zullen per pijler twee rapporteurs
worden aangezocht. Zij gaan als procescoordinator eerst de relevante informatie
verzamelen. Vervolgens gaan zij, in samenwerking met andere relevante
stakeholders voor de betreffende pijler gedurende de zomer concrete voorstellen
uitwerken die het Actieprogramma vorm zullen geven.
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Eind augustus zal een nieuwe plenaire bijeenkomst worden gepland. Hier zullen de
rapporteurs per pijler een presentatie geven van de verzamelde acties (incl.
organisatie, planning en financiele uitwerking). Er is dan wederom een plenaire
discussie met u allen voorzien, wederom onder leiding van Felix Rottenberg.
Zelf zal ik een deel van deze bijeenkomst bijwonen.
Tot slot: ik besef dat ik een groot beroep op u doe door uw medewerking op deze
korte termijn te vragen. Hierdoor is het mogelijk om in de relatief rustige
zomermaanden te benutten, waardoor we eind september met een definitief
Actieprogramma kunnen komen. Ik hoop van harte op uw medewerking, zodat we
gezamenlijk betekenisvolle stappen kunnen zetten ter bevordering van de
bijengezondheid. Zo kan ik eind september 2013, mede namens u alien, een
gezamenlijk gedragen Actieprogramma Bijengezondheid aan de Tweede Kamer
aanbieden.

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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