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Datum

De betaalbaarheid van bijenprojecten in kleine gemeenten

19 juli 2016
Ons kenmerk

C2192322/4015018
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Roijackers,

Contactpersoon

Bij brief van 28 juni 2016, ingekomen op 28 juni 2016, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

R. (Robby) van Ruremonde
Telefoon

(073) 681 26 72

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

rvruremonde@brabant.nl

1.

Hoeveel gemeenten hebben een aanvraag gedaan in 2016? Hoeveel van
die aanvragen zijn gehonoreerd? Hoeveel kleinere gemeenten zitten er bij
deze aanvragen? Is de subsidieregeling nu uitgeput, zo ja hoe lang na
openstelling is dit gebeurd? Hoeveel aanvragen zijn niet gehonoreerd
vanwege de (eventuele) uitputting van het budget?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Er zijn 4 aanvragen ingediend vanuit de gemeenten, 2 zijn
verzorgd door Streekhuis Het Groene Woud en 2 door Food4Bees. De
gemeenten werkten samen om tot een gezamenlijke aanvraag te komen,
hetgeen wij ook wilden bevorderen. Het gaat om de gemeenten Tilburg,
Bergeijk, Bladel, Eersel, Hilvarenbeek, Oirschot, Reusel De Mierden en
Boxtel. Ongeveer een week na openstelling was de subsidieregeling
uitgeput. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

2.

Klopt het dat er om een verplichte bijdrage van € 25.000 gevraagd wordt?
Zo ja, geldt dit voor iedereen en met welke onderbouwing? Zo nee, heeft u
dit aan kleinere gemeenten laten weten?
Antwoord: Ja, dit klopt. Dit geldt voor alle subsidieonderdelen waarvoor de
gemeenten een aanvraag konden doen. De onderbouwing hiervoor is dat
de bijensterfte een dusdanig groot probleem is dat het om substantiële
projecten vraagt. Door gezamenlijke aanvragen in te dienen, konden ook
kleinere partijen deelnemen.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3.

4.

Is er maatwerk mogelijk voor rechtspersonen met onderbouwde goede
plannen en inzet, maar geen financiële mogelijkheid voor de inbreng van
€ 25.000? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er?

Datum

Antwoord: Nee.
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Geldt een gefixeerd bedrag of 50% cofinanciering ook voor andere
programma’s vanuit Ecologie? Zo ja, welke zijn deze? Zo nee, welke
voorbeelden kunt u ons geven?
Antwoord: Dit varieert per subsidieregeling. De regelingen worden
afgestemd op de doelen en de doelgroepen om met een zo minimaal
mogelijk provinciaal budget een zo maximaal mogelijk effect te bereiken.

5.

Zijn er eerder signalen tot u gekomen vanuit kleine gemeenten dat de
verplichte eigen bijdrage te groot is voor de aanvraag van subsidie (en dus
het uitvoeren van projecten die bijdragen aan biodiversiteit)? Zo ja, hoe
gaat u met deze signalen om? Zo nee, kunt u deze vraag neerleggen bij
een overleg met de VBG?
Antwoord: Ja. Nadat het subsidieplafond was uitgeput heeft één gemeente
ons hierover benaderd. Die gemeente heeft een uitgebreide toelichting
gekregen over onze afwegingen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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