14-9-2020
Betreft: Afhandelen motie M9 Flora en Fauna - verplaatsing Bijenhoudersvereniging (NBV)
Aan de leden van de Gemeenteraad van Dordrecht,
De Gemeente Dordrecht is voornemens het terrein aan de Reeweg-Zuid, waar thans de
bijenhoudersvereniging is gevestigd, te her-ontwikkelen. Dit zal leiden tot de gedwongen verhuizing
van de vereniging. Hiertoe zijn wij al sinds 2005 met diverse vertegenwoordigers van de gemeente in
gesprek geweest. Ook heeft de Raad in 2015 de motie Flora en Fauna aangenomen waarin werd
opgeroepen om vanuit de gemeente voor alle betrokkenen een goede oplossing te vinden. Er heeft
daarna op diverse niveaus overleg plaatsgevonden waarbij de bijenhoudersvereniging zich pro-actief
heeft opgesteld maar besluitvorming van de zijde van de Gemeente tot voor kort niet plaatsvond.
Door het recente Collegebesluit inzake onze vereniging, lijkt het erop dat er nu een werkbare tussen
oplossing is gevonden voor de gedwongen verhuizing van de bijenhoudersvereniging maar dat nog
diverse zaken concreet moeten worden uitgewerkt. Wij zijn op zich blij met dit besluit maar wij willen
vooral benadrukken dat er hierdoor nog geen definitieve oplossing voor de verhuizing van de
vereniging, de bijenvolken en bijenstal is gevonden omdat alle locaties van tijdelijke aard zijn. De
duur van de tijdelijkheid is in eerste instantie voor de vereniging tot 2027. Voor de bijenvolken en
bijenstal is dit thans grotendeels onduidelijk en kan lang of korter zijn maar in het ongunstigste geval
zouden wij over een klein aantal jaren weer geconfronteerd kunnen worden met een nieuwe
gedwongen verhuizing. In dat geval zou de eerdere motie in onze ogen slechts partieel zijn
uitgevoerd. Wij hebben daarom de blijvende inspanning en betrokkenheid van de Gemeente
Dordrecht bij het zoeken naar een definitieve oplossing nodig. De vereniging vervult in onze ogen
binnen de gemeente een belangrijke maatschappelijke en (milieu)educatieve functie, die deze
betrokkenheid rechtvaardigt.
Daarom willen wij aan de leden van de Gemeenteraad vragen om formeel een blijvende gemeenteinspanning uit te spreken bij het zoeken naar een definitieve oplossing en deze naar de toekomst
vast te leggen.
Wij hopen op uw steun!
Vriendelijke Groeten,
L.T.M. van der Heijden
secretaris.

