
Algemene Nederlandse ImkersverenigingAfdeling Scherpenzeel/WoudenbergCEMEENTE
Woudenberg CONVENANT BIJVRIENDELIJK HANDELEN

Intentieverklaring: Verbetering drachtplanten en -bomen in de gemeente Woudenberg
Partijen :1. Gemeente Woudenberg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd doormevrouw T. Cnossen ,burgemeester , en de heer J.C. Schreuder ,wethouder , verder te noemen : " de gemeente Woudenberg "
II. Algemene Nederlandse Imkersvereniging(ANI), afdeling Scherpenzeel/Woudenberg , ten dezerechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter , en algemeenbestuurslid , verder te noemen : " de imkervereniging" .
Hierna gezamenlijk te noemen : " partijen " .
Overwegende:1. dat het slecht gaatmet de bijenstand in Nederland ,2. dat het verbeteren van de drachtgebieden voor de honingbij een positieve bijdrage levert aan devitaliteit van bijenvolken ,3. dat, naast de honingbij, ook vele andere insecten profiteren van het verbeteren van dedrachtmogelijkheden, alsmede ( indirect ) grote delen van de voedselketen , inclusief demens en in hetwild levende diersoorten ,4. dat de gemeente Woudenberg een groene gemeente ismet beleid gericht op duurzaamheid en metveel (potentieel) geschikte locaties voor drachtplanten en bomen ,5. dat de gemeente Woudenberg een grote biodiversiteit ophaar grondgebied nastreeft,6. dat de imkervereniging kennis en ervaring heeft over drachtplanten en -bomen ,7. dat 2012 door natuurorganisaties in Nederland is uitgeroepen tot het jaar van de bij.
Komen overeen als volgt:1. Partijen streven naar een optimale en structurele samenwerking om daarmee de biodiversiteit metals onderdeel daarvan de dracht en het aantal drachtplanten en -bomen , te vergroten .2. De gemeente Woudenberg verklaart zich bereid om , in aanvulling op het vigerend beleid en ondernog nader overeen te komen voorwaarden ,waar mogelijk haar eigendommen in te zetten voor hetbeheer van haar groenvoorzieningen , gericht op verbetering van de drachtmogelijkheden .3. De imkervereniging kan de gemeente Woudenberg gevraagd en ongevraagd advies geven over deinrichting en het beheer van haar groenvoorzieningen , gericht op de verbetering van dedrachtmogelijkheden .4. De imkervereniging geeft hiaten in drachtbomen en planten in de gemeentelijke groenstructuur aande gemeenteWoudenberg door . Waarmogelijk zal de gemeente Woudenberg deze opvullen .5. Partijen streven naar een optimale inzet van ieders kwaliteiten en capaciteiten .6. De looptijd van dit convenant is voor onbepaalde tijd tot één van beide partijen de overeenkomstschriftelijk heeftbeëindigd .
Aldus schriftelijk overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 27 november 2012 te Woudenberg ,
Voor de gemeente Woudenberg Voor de ANI, afdeling Scherpenzeel/Woudenberg :

Burgemeester Wethouder Voorzitter Algemeen bestuurslid
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