Open brief 9 april 2019:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Geachte minister Carola Schouten,

De Bijenstichting is zeer teleurgesteld in uw standpunt en handelwijze om te komen tot een
vastgestelde Bee Guidance op Europees niveau. Kort na uw aantreden waren we onder de indruk van
uw handelen. U heeft o.a. van ons op 14 maart 2018 de Petitie totaalverbod op neonicotinoïden (met
ruim 75.000 handtekeningen en gesteund door vele organisaties en hoogleraren in Nederland) in
ontvangst genomen. U gaf daarbij aan u in te zetten voor de bescherming van bijen.

Op basis van de nieuwe toetsmethoden die opgenomen zijn in de concept Bee Guidance heeft de
EFSA de stoffen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam als gevaarlijk voor bijen beoordeeld. Met
een ruime meerderheid van 76% (met steun van Nederland) zijn deze stoffen binnen de EU voor
buitenteelten verboden.
Met grote verbazing lazen wij het artikel ‘De schrijftafelmoord op de bijen’ van Vincent Harmsen in
Follow the Money waar uit vertrouwelijke documenten blijkt dat Nederland één van de landen is die
de invoering van deze Bee Guidance blokkeert en nog erger; wil dat diverse toetsen worden geschrapt
of versoepeld.

De Bijenstichting vindt deze houding schokkend. In de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel:
Waardevol en Verbonden’ van uw ministerie staat dat de ambitie van het kabinet is dat Nederland
koploper in kringlooplandbouw wordt. Uw ministerie schrijft onder andere: “De kringloopbenadering

en het streven naar minimale emissies van schadelijke stoffen naar de omgeving zijn cruciaal voor een
betere verbinding van landbouw en natuur. En andersom is de natuur van cruciaal belang voor het
streven naar een kringlooplandbouw. Een optimaal gebruik van de biodiversiteit in de bodem en op en
rond het bedrijf werkt mee aan het sluiten van kringlopen. In de natuur is immers alles onderdeel van
een kringloop. En met een zorgvuldige combinatie van natuur en bedrijfsvoering kunnen ook veel
natuurwaarden gerealiseerd worden. Bovenop alle inspanningen voor de bescherming van
natuurgebieden, heeft de landbouw de sleutel in handen voor verdere verbetering van de
natuurwaarden in Nederland.”

Door de invoering van de Bee Guidance te blokkeren en door het standpunt in te nemen dat diverse
toetsen op o.a. hommels en andere wilde bijen en ook blootstelling op langere termijn moeten worden
geschrapt, brengt u diezelfde biodiversiteit waarvan u aangeeft die nodig te hebben voor uw plannen,
om zeep!

De Bijenstichting verzoekt u dringend om uw standpunt te herzien en in plaats van in de pas te
lopen met de agro-industrie nu eens echt voor kringlooplandbouw en natuur inclusieve
landbouw te kiezen door op 20 mei aanstaande in te stemmen met de implementatie van het
volledige Bee Guidance concept!

Namens de Bijenstichting die de belangen van honingbijen- en wilde bijen behartigd,

Jaap Molenaar
Voorzitter

