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Van:
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het college van B&W van de gemeente Venlo
fractie EENLokaal
vragen ex. Artikel44 reglement van orde
23 juli 2020

Geacht college,

Onderwerp: Bermen maaien, artikel De Limburger, zie bijlage
In het krantenartikel in De Limburger van 23 juli 2020 lezen wij dat bij het maaien ongewenste negatieve
gevolgen kunnen ontstaan voor het kwetsbaar ecologisch evenwicht.
Op “Venlo Online” van 18 juni 2018 laat u ons het volgende weten:
“Insecten zijn belangrijk. Het gaat slecht met de insecten, maar is dat een probleem? Jazeker.
Want 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere
bestuivende insecten. Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Daarnaast zijn
insecten ook belangrijk voor andere dieren die insecten eten, zoals vogels. Eigenlijk zijn de insecten
van levensbelang voor ons hele ecosysteem”.
Op 14 juni ontving u van ons artikel 44 vragen over insecten en de actuele en toekomstige
biodiversiteit van het Kazerneterrein. Wij ontvingen uw niet geheel tevredenstellende antwoorden op
9 juli. Niet geheel tevredenstellend omdat u enerzijds vermeldt dat:
“Het document waar u naar verwijst in uw vraagstelling heeft betrekking op het nieuw ingezette
bermbeheer van de gemeente Venlo. Dit is een van de manieren om bij te dragen aan verbetering van de
biodiversiteit. Het belang van de rol van bestuivers, zoals bijen en andere insecten wordt door ons college
onderschreven”,

maar u tevens opmerkt dat:
“bloembestuiving door insecten zal niet specifiek geborgd gaan worden in gemeentelijk beleid”.
Bovenstaande is aanleiding tot de volgende vragen:
1. Stelt de gemeente Venlo bij haar aanbestedingen voor het maaiwerk eisen aan de uitvoerders;
moeten zij personeel inzetten op hun maaimachines die in het bezit zijn van een bewijs van
vaardigheid “ecologisch maaibeheer” of anderszins een opleiding gevolgd hebben zoals die
bijvoorbeeld door de stichting Groenkleur gegeven wordt?
2. Zo ja, wordt momenteel en in de toekomst in de gemeente Venlo al het maaiwerk uitgevoerd
door opgeleid personeel zoals omschreven bij vraag 1?
3. Zo nee, wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de gemeente Venlo een ecologisch vriendelijk
maaibeleid gaat krijgen, zoals omschreven in vraag 1 en op welke termijn gaat u dat realiseren?
4. Bent u bekend met het initiatief TIM (Tel Insecten Mee) van de gemeente Amersfoort?
5. Bent u één van de gemeenten die zich bij het project TIM heeft aangesloten?
6. Zo nee, bent u van plan zich bij project TIM aan te sluiten?
7. Indien u zich niet wenst aan te sluiten kunt u ons dan laten weten waarom niet?
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