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Dank voor het prettige gesprek met minister Schouten en de informatie over het proces. 
Afgelopen zondag heeft Vroege Vogels aandacht besteed aan de petitie en het gesprek met 
minister Carola Schouten. Wij zullen verder werken aan de vragen die de minister ons stelde, te 
weten het organiseren van Europese druk op de bescherming van wilde bijen binnen het 



bijenrichtsnoer. Om haar daarbij goed te ondersteunen sturen wij onze eerdere vragen voor 
beleidsmedewerkers nogmaals toe, met nog een paar extra vragen. Graag horen wij op welke 
termijn we kunnen rekenen op een antwoord.  
 

- Willen jullie ons op de hoogte houden van de technische bijeenkomst over het 
bijenrichtsnoer? Dat zouden we heel fijn vinden. Dus bijvoorbeeld de datum zodra die 
bekend is en alle informatie / documenten die jullie verder nog kunnen delen.  

- Kunnen jullie ons laten weten op welke manier het stakeholder proces waarin 
onafhankelijke experts hun mening kunnen laten horen is ingericht? Op welk moment 
vindt dat plaats en op welke manier verwerken jullie de feedback? Kunnen de 
wetenschappelijke inzichten van onafhankelijke experts ook nog daadwerkelijke tot een 
koersverandering van de positie van Nederland in dit dossier leiden?  

 
 

Vragen voor de beleidsmedewerkers 

1) Als we de wilde bijen goed beschermen is de honingbij ook beschermd. Omgekeerd 
geldt dit niet! De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom is het van belang dat 
wilde bijen en hommels het uitgangspunt zijn van wettelijke beschermingsmaatregelen.  
a) Welke maatregelen om wilde bijen te beschermen worden ingevoerd in het richtsnoer 
dat nu voorligt? Om welke concrete maatregelen gaan jullie vragen in de EU?  
b) Worden wilde bijen met de maatregelen waar jullie voor willen pleiten voor acute én 
voor chronische vergiftiging beschermd? 
c) Als het bijenrichtsnoer zoals het er nu ligt niet sterk wordt aangepast dan draagt het 
geen/weinig zorg voor het beschermen van wilde bijen, hoe denkt u dan de 
doelstellingen van de Nationale Bijenstrategie te halen?  

 
2) Het ministerie lijkt nu twee sporen te volgen die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. 

Aan de ene kant wordt er gewerkt aan het beschermen van bijen in de doelstellingen 
van de Nationale Bijenstrategie, de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en de 
biodiversiteitsstrategie van de EU. Aan de andere kant is Nederland een van de lidstaten 
die sinds 2013 het oorspronkelijke bijenrichtsnoer tegenhoudt. In het nieuwe 
bijenrichtsnoer pleiten jullie nu voor het BEEHAVE model dat volgens onafhankelijke 
experts niet te verenigen is met het beschermen van bijen.  
a) Is het ministerie zich ervan bewust dat voor gedegen bescherming van alle bijen vele 
huidige en toekomstige gewasbeschermingsmiddelen verboden moeten worden? Is het 
ministerie bereid om daarvoor in te gaan tegen de belangen van de 
gewasbeschermingsmiddelen industrie?  
b) Welke wetenschappelijke onderbouwing volgt het Ctgb voor het BEEHAVE model? 
Hoe kan het dat het Ctgb en de EFSA tot zulke andere conclusies komen over het 
BEEHAVE model dan onafhankelijke hoogleraren, experts en het EU Parlement?  
c) Wat is de reden dat jullie niet pleiten voor invoering van het oorspronkelijke 
bijenrichtsnoer uit 2013 waarin wilde bijen en honingbijen voldoende beschermd zijn?  
d) Er liggen met een betere bescherming van bijen juist kansen voor omschakeling naar 



natuurinclusieve kringlooplandbouw, wordt dit ook meegenomen in de beleidsplannen 
van het ministerie?  
 

3) Hoe liggen de verhoudingen op dit moment in Europa - welke lidstaten zijn van plan in te 
stemmen met het huidige richtsnoer en welke willen zich hard maken voor beter 
bescherming van alle bijen?  
 

4) Wij hebben begrepen dat de lidstaten tijden de werkgroepbijeenkomst van eind oktober 
zullen aangeven of ze instemmen met het huidige richtsnoer of niet.  
a) Zijn jullie van plan vragen te stellen over de wetenschappelijke onderbouwing van het 
huidige richtsnoer,  
b) Zijn jullie van plan vragen te stellen over de bescherming van wilde bijen?  
c) Klopt het dat de lidstaten tijdens deze bijeenkomst hun stem bepalen, of is het 
gebruikelijk dat ministers nog van standpunt kunnen veranderen na de 
werkgroepbijeenkomst?  
 
 
Vriendelijke groet,  
Sonne Copijn, Bee Foundation 
Maaike Molenaar, Bijenstichting 
Anneke Kooimans, Avaaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


