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Onderwerp: Green Deal
Geachte heer Verroen,

Bij bovenaangehaalde e-mail stelt u ons vragen over Green Deal en wel de Grean Deal over de bijenpopulatie
Wij berichten u als volgt.
Vragen:
1) Kent het DB deze Green Deal?

Antwoord:

Ja

2) Is het DB mét ons van mening dat het bijdragen aan de bewustwording biodiversiteit zich goed verhoudt
tot -en in lijn ligt met- de doelstellingen die het Waterschap nastreeft en nuttig kan bijdragen in een positief
beeld van het Waterschap naar zijn inwoners?
Antwoord: Ja.

3) Wil het DB de mogelijkheden onderzoeken om, net als andere Waterschappen, zich aan te sluiten bij deze
Green Deal en hierover met het AB van gedachten te wisselen?
Antwoord: Ja, wij denken dan onder meer aan aansluiting bij het ecologisch beheer van onze bloemrijke
dijken (zie https://waterweb.brabantsedelta.nl/nieuws/nieuwsberichten/@237429lteam keringen/).
Wij kunnen u ook nog melden dat Waterschap Brabantse Delta betrokken is in het project Bee-Deals. In dit
project wordt door verschillende betrokken partners samengewerkt om de leefomgeving van bijen te
verbeteren. In het verlengde hiervan heeft het waterschap samen met de gemeente Zundeft, de plaatselijke
imkervereniging, aardbeientelers en boomtelers een Bee-Deal voor de omgeving Zundert getekend.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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