
De heer F.W.S. Daamen
Alhier

Heerlen,

 

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Daamen,

Op 2 augustus 2022 heeft u vragen gesteld inzake Nog steeds overlast bijenpoep in 
Nieuw Lotbroek. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van de aanhoudende problematiek en hoeveel klachten 
zijn er bekend?

Antwoord
Het college is ermee bekend dat er in het verleden klachten zijn geuit over 
bijenpoep in een deel van Nieuw Lotbroek. In 2019 is een handtekeningenactie 
gehouden waarbij 78 bewoners een handtekening hebben gezet.
In 2022 zijn er individueel meldingen gedaan bij de gemeente over 
bijenpoepoverlast. In totaal betreft het vier meldingen, alle gedaan door één 
persoon wonende in de Ligtenbergstraat. Deze persoon heeft dit jaar behalve vier 
meldingen ook twee keer per e-mail klachten geuit. Van andere bewoners in 
Hoensbroek heeft de gemeente dit jaar geen meldingen of klachten ontvangen.

Vraag 2
Heeft het destijds aangekondigde onderzoek plaatsgevonden en zo ja, kunt u de 
uitkomst(en) delen?

Antwoord
Het in 2019 aangekondigde onderzoek naar bijenpoepoverlast in Hoensbroek heeft 
in 2020 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 30 meldingen van 
bijenpoepoverlast gedurende dat hele kalenderjaar. De meldingen per straat staan 
hieronder vermeld:
 Ligtenbergstraat: 14
 Monseigneur Feronlaan: 5
 Pastoor Schoenmakersstraat: 4
 Overbroekstraat: 3
 Pius XII-Plein: 1
 Bertus Aafjeshof: 1
 Weustenraedtstraat: 1
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 Schout Franssenplein: 1

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in bovenstaand overzicht elke individuele 
melding is geteld. Sommige bewoners hebben verschillende keren gemeld. Ook van 
die mensen is elke individuele melding dus hierboven als individuele melding 
opgenomen.

Vraag 3
Zijn er maatregelen getroffen om de overlast te beperken en zo ja welke?

Antwoord
Er zijn maatregelen getroffen om de overlast te beperken. In de buurt van de 
Ligtenbergstraat is een imker die destijds veel bijenkasten in zijn tuin had staan. 
Met hem zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat er overlast van bijenpoep 
ontstaat. In zijn tuin heeft hij een vijvertje aangelegd waar de bijen kunnen 
drinken, zodat zij daarvoor in ieder geval niet een bepaalde route door de wijk 
hoeven te vliegen. Belangrijker is echter dat we met de imker afspraken hebben 
gemaakt over het maximaal aantal te houden kasten in zijn tuin: niet meer dan 
(het equivalent van) 5 grote bijenkasten. Daarnaast heeft de imker al in 2020 actief 
gezocht naar andere locaties waar hij zijn bijenkasten naartoe kan brengen. De 
gemeente heeft daarbij enige hulp geboden en uiteindelijk heeft het waterschap de 
imker een geschikte locatie aangeboden buiten de gemeentegrenzen.
Ook met andere imkers die in de directe omgeving bijenkasten hebben staan is 
contact gelegd om hen ervan te verwittigen niet te veel bijenkasten neer te zetten. 
De imkers hebben allemaal een meewerkende houding getoond.

Vraag 4
Is er vaker gecontroleerd (conform eerdere toezeggingen) door 
gebiedsregisseur/handhaving en wat waren zijn/hun bevindingen?

Antwoord
In 2021 is gedurende het bijenseizoen (dus toen de bijen niet in winterslaap waren) 
elke maand onaangekondigd een bezoek gebracht aan de hierboven bedoelde 
imker, om te controleren of hij zich hield aan de gemaakte afspraken. Er is niet één 
keer geconstateerd dat hij de afspraak niet goed naleefde.

Vraag 5
Zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het maximaal aantal kasten op het 
woonadres van de imker?

Antwoord
Ja. De imker mag niet meer dan 5 grote bijenkasten of het equivalent daarvan op 
zijn woonadres houden. Ter indicatie: in een grote bijenkast kunnen circa 60.000 
bijen. In een kleine bijenkast zijn dat er circa 20.000. In de hele kleine bijenkasten 
passen er zelfs nog minder.
De bewuste imker had tot voor kort veel ongebruikte bijenkasten in de tuin staan. 
Sinds 2022 beschikt hij echter over een overdekte opslagruimte elders waar hij het 
ongebruikte imkermateriaal naartoe kan brengen. Een enkele keer voert de imker 
transporten van bijenvolkeren naar elders in Nederland of zelfs Europa uit. In dat 



geval kan het zeer kort voorkomen dat deze gesloten bijenkasten bij hem thuis 
voor transport op een aanhanger worden gezet.

Vraag 6
Is er een APV hiervoor of kan er een hiervoor opgesteld worden?

Antwoord
In de APV van de gemeente Heerlen staat dat het houden van bijen binnen 30 
meter van een gebouw waar zich regelmatig mensen bevinden niet mag, tenzij 
wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zoals het hebben van een voldoende 
hoge en dichte erfafscheiding. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, is er 
conform de APV geen belemmering meer. De bewuste imker voldoet aan deze 
voorwaarden. De APV schrijft weliswaar niets voor over het maximaal te houden 
bijenkasten, maar er zijn wel individuele afspraken met de imker gemaakt, 
waardoor de imker maximaal vijf grote bijenkasten mag houden.

Vraag 7
Is het college bereid om nu door te pakken zodat dit voor eens en altijd opgelost 
wordt?

Antwoord
Het college heeft op basis van de APV naar oplossingen gezocht. En meer dan dat: 
behalve dat actief op de APV is gecontroleerd, zijn er individuele afspraken 
gemaakt. Ook deze zijn gecontroleerd en worden nagekomen. Het college ziet 
binnen de huidige context geen mogelijkheden en ook geen aanleiding om hier nog 
verder op door te pakken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., De burgemeester,
L. Schouterden R. Wever


