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1 Inleiding 

1.1. De rol en positie van BIJ12 

Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 operationeel. In deze organisatie zijn de uitvoerings-

activiteiten ondergebracht die de provincies gezamenlijk doen. Het betreft: 
a. de coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Land-

schap; 
b. het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen; 

c. het verzorgen van schade-uitkeringen bij erkende schades door bescherm-
de diersoorten aan landbouw, bosbouw en visserij en het adviseren over 
het voorkomen van deze schades; 

d. het opstellen van adviezen over schade door grondwateronttrekkingen en –
winningen; 

e. de (proces)coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en 
rapportages van natuurgegevens, met name voor de verantwoording rich-

ting Rijk en EU; en 
f. ondersteuning van de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof voor 

12 provincies en 3 ministeries door onder andere gebruikers te ondersteu-
nen en rapportages te verzorgen. 

De werkzaamheden van BIJ12 zijn beleidsarm. De provincies bepalen de beleidska-

ders en hebben ruimte het eigen beleid te bepalen en haar eigen invulling te geven. 

Met BIJ12 zijn gezamenlijke uitvoerende werkzaamheden van de provincies samen-

gebracht in één organisatie. Het betreft concrete uitvoeringstaken (zoals verzorgen 

van schade-uitkeringen) en taken ter ondersteuning daarvan (het beheer van infor-

matiesystemen). 

 
1.2. BIJ12 en IPO 

BIJ12 is formeel ondergebracht bij de vereniging IPO (als ‘IPO-schil’), maar is mate-

rieel op afstand van het IPO geplaatst. Dit betekent dat BIJ12 een eigen jaarplan en 

begroting heeft. Wel wordt aangesloten bij de verantwoordingsstructuur (P&C-

cyclus) van het IPO. 

 
1.3. Evaluatie BIJ12 

In de eerste helft van 2016 is BIJ12 geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt PM 

besproken in de Kring van Provinciesecretarissen. De Kring zal dan ook aanbevelin-

gen voor de verdere ontwikkeling van BIJ12 vaststellen. Dit leidt mogelijk tot een 

aantal opgaven voor BIJ12 in 2017. Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van het me-

dewerkerstevredenheidsonderzoek bij BIJ12, waarvan de resultaten ook in augustus 

2016 worden opgeleverd. Gezien de tijdplanning van de begroting en het jaarplan, 

kunnen de mogelijke opgaven die hieruit voortkomen, nog niet worden meegeno-

men in voorliggend jaarplan. Wij komen hier wellicht later voor bij ut terug. 

 
1.4. Opzet jaarplan 2017 

Voor u ligt het Jaarplan van 2017. Deze beschrijft per thema (organisatieonderdeel) 

een aantal hoofdpunten voor 2017. Veel taken van BIJ12 zijn reguliere taken en 

komen terug in de lange termijn doelstellingen die ook per thema zijn beschreven. 

Per thema wordt tenslotte een link gelegd naar de begroting 2017. 
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2 Hoofdpunten 2017 en lange termijndoelstellingen 

2.1 PAS-bureau 

 

Hoofdpunten 2017 

De implementatieperiode na inwerkingtreden van de PAS op 1 juli 2015, wordt in 

2017 afgesloten. De incidentele inzet voor deze periode wordt daarmee ook afge-

rond binnen het budget voor implementatie van de PAS. Naast reguliere taken op 

het gebied van gebruikersondersteuning en rapportage zal aandacht worden besteed 

aan de voorbereiding van de tussenevaluatie van de PAS. 

 

Lange termijndoelstellingen 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Ondersteuning bevoegde ge-

zagen bij uitvoering PAS en 

AERIUS 

Kennis en informatie over de PAS en AERIUS is 
toegankelijk voor medewerkers van bevoegde 

gezagen 

Rapportage en bijsturing PAS Tussentijdse rapportage over stikstof, natuurkwali-

teit en ontwikkelingsruimte zijn opgeleverd 

Kennis en kwaliteit PAS  De uitvoering van de PAS is versterkt door het 
delen van kennis en toepassing van de resultaten 
van onderzoek 

 

Begroting 2017 

Lasten € 

Personele kosten 645.750 

Kosten beheer Aerius 514.250 

Onderzoek/Kennisdeling 145.595 

Monitoring en rapportage 272.164 

Overige uitvoeringskosten/communicatie 131.446 

Doorbelasting overhead personeelskos-

ten 

126.137 

Doorbelasting overhead overige kosten 189.790 

  

Totaal PAS-bureau 2.025.132 

2.2 Natuurinformatie en Natuurbeheer 

 

Hoofdpunten Natuurinformatie 2017 

Bij de start van BIJ12 zijn voor drie jaar (dus tot eind 2016) afspraken gemaakt 

over de inzet en de positie van de NDFF binnen BIJ12. De komende tijd wordt on-

derzocht hoe hiermee verder wordt gegaan na 1 januari 2017, waarbij verschillende 

mogelijkheden worden bekeken. 

De verdere uitwerking van de informatievoorzieningen en monitoringsrapportages in 

het Natuurpact, vragen in 2017 ook extra aandacht. 

 

Lange termijndoelstellingen Natuurinformatie 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Digitale Keten Na-

tuur (DKN) 

 De benodigde infrastructuur (processen, procedures, 
ketenorganisatie, informatievoorzieningen, etc.) voor na-
tuurinformatie voor provincies en Rijk is vormgegeven 

 De exploitatie van een gemeenschappelijke databank 

voor flora en fauna (NDFF) die door (markt)partijen 
wordt erkend als de centrale database  

Natuurmonitoring    De benodigde rapportages voor provincies en Rijk over 
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ontwikkeling en beheer van de natuur zijn opgeleverd 

 Alle natuurmonitoring (Natuurnetwerk + NEM) vindt ge-
standaardiseerd plaats 

 

Hoofdpunten Natuurbeheer 2017 

Na de ingrijpende aanpassingen van het stelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) 

via het ANLb2016 en de collectieve (lumpsum-)aanpak voor de kleine natuurbeheer-

ders is het belangrijkste doel, stabiliteit te verkrijgen in de uitvoering. Belangrijk 

daarvoor is, behalve een verdere verbetering van de uitvoering op onderdelen en 

het implementeren van de resultaten van de evaluatie van het project ANLb2016, 

een consequente hantering van de processtappen - die zijn beschreven in de pro-

cesbeschrijvingen voor het SNL – door alle betrokken partijen.  

Voor het natuurbeheer zal de focus liggen op de verdere facilitering van de provin-

cies bij de subsidiering van collectieven van de zogenaamde “kleine beheerders”.  

 

Lange termijndoelstellingen Natuurbeheer 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Landelijke coördinatie Subsidie-

stelsel Natuur en Landschap (SNL) 

 De landelijke coördinatie van het SNL 

functioneert conform de vastgestelde eisen 
van de opdrachtgevers 

 De lumpsum financieringssystematiek 
wordt door alle belanghebbenden gedra-
gen 

Vernieuwde stelsel ANLb Implementatie van de landelijke coördinatie 

van het collectieve stelsel ANLb is gerealiseerd 

Kennisontwikkeling en onderzoek 

op het gebied van natuurontwikke-

ling en -beheer 

Onderzoeksvragen van provincies in het kader 
van natuurontwikkeling- en beheer worden 
structureel gecoördineerd 

 

Begroting 2017 

Lasten € 

Personele kosten 895.610 

Uitvoeringskosten informatievoorziening 

en (coördinatie) monitoring 

2.990.014 

Provinciaal aandeel uitvoering NDFF 500.000 

Uitvoeringskosten Natuurbeheer 2.316.843 

Doorbelasting overhead personeelskos-

ten 

185.854 

Doorbelasting overhead overige kosten 282.914 

Algemene stelpost 459.423 

  

Totaal Natuurinformatie en natuurbe-

heer 

7.630.658 

 

2.3 Faunafonds 

 

Hoofdpunten 2017 

In 2017 wordt met de inwerkingtreding van de wet Natuurbescherming het Fauna-

fonds als ZBO opgeheven. Het huidige bestuur trekt zich terug en BIJ12 neemt de 

werkzaamheden van het Faunafonds namens de provincies over. De voorbereidingen 

voor deze ingrijpende operatie zijn zowel bij BIJ12 als bij de provincies in volle 

gang. In het begin van 2017 kunnen de nodige kinderziekten optreden waardoor de 

normale afhandelsnelheid van verzoeken voor tegemoetkoming van Faunaschade 

vertraagd kan worden. 
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Nieuw is ook de maatschappelijke adviesraad faunaschade, die in 2017 met haar 

werkzaamheden begint. BIJ12 (unit Faunafonds) komt met een voorstel hoe zij de 

provincies met data en kennis beter kan ondersteunen bij de uitvoering van het 

beleid. Basis daarvoor zijn de afspraken die nog in 2016 gemaakt worden in de 

meerjarenagenda Faunaschadebeleid. 

 

Lange termijndoelstellingen 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Hoogte bedragen 

faunaschade 

− Vanuit de trits: Voorkomen-bestrijden-betalen, zijn provin-
cies optimaal ondersteund bij de uitvoering van het beleid 
faunaschade 

− De provincies en andere betrokken partijen zijn geadviseerd 
hoe het uit te keren schadebedrag zo laag mogelijk kan 
worden gehouden 

− Het MJP Onderzoek Faunafonds 2014 – 2019 is uitgevoerd 

Uitvoering Fauna-

fonds 

De uitvoeringskosten van BIJ12 zijn zo laag mogelijk gebleven. 
Daarnaast is een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de fauna-
schaderegeling gerealiseerd 

 

Begroting 2017 

Lasten € 

Personele kosten 888.406 

Uitvoeringskosten 698.153 

Onderhoud rasters Gelderland 0 

Schade-uitkeringen en taxatiekosten 20.207.971 

Doorbelasting overhead personeelskos-

ten 

309.164 

Doorbelasting overhead overige kosten 328.970 

  

Totaal Faunafonds 22.432.663 

2.4 AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) 

 

Hoofdpunten 2017 

De werkzaamheden voor 2017 zijn in grote lijnen hetzelfde als die in de jaren daar-

voor. Wel zal de nieuwe methodiek van schade door toe- of afname van grondwater 

vastgesteld worden. Deze nieuwe methodiek gaat in 2018 gebruikt worden. 

Lange termijndoelstellingen 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Opstellen adviezen over schade door grond-

waterwinning of grondwateronttrekking 

Onafhankelijke en juiste advisering 

over de omvang van de schades 

 

Begroting 2017 

Lasten € 

Personele kosten 186.749 

Uitvoeringskosten 392.156 

Doorbelasting overhead personeelskos-

ten 

32.455 

Doorbelasting overhead overige kosten 50.611 

  

Totaal ACSG 661.970 
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2.5 Gemeenschappelijke beheer organisatie (GBO provincies) 

 

Hoofdpunten 2017 

Hoofdpunten zijn: 

- Verwerken van de impact van de implementatie omgevingswet op de in beheer 

zijnde applicaties; 

- De impact van de BIJ12 doelarchitectuur wordt in kaart gebracht, afgestemd 

met de provincies en in gebruik genomen; 

- Opdrachtgevers (AAC’s) worden in positie gebracht om de regie over het be-

heerportfolio te kunnen uitvoeren; 

 

Lange termijndoelstellingen 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Kwaliteit dienstverlening GBO 

ten behoeve van de in beheer 

genomen applicaties 

 Dienstverleningsconcept is afgestemd met de 

provincies 
 Prestaties worden gemeten, met de klant 

gedeeld, geëvalueerd en verbeterd 

Efficiënt beheer Gegarandeerde dienstverlening tegen lage kosten 

door optimale en schaalbare inzet van mensen en 
middelen 

 

Begroting 2017 

Lasten € 

Personele kosten 1.947.163 

Uitvoeringskosten 2.495.573 

Doorbelasting overhead personeelskos-

ten 

234.699 

Doorbelasting overhead overige kosten 359.083 

  

Totaal GBO provincies 5.036.518 
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3 Interne organisatie BIJ12 

Hoofdpunten 2017 

De uitkomsten van de evaluatie van BIJ12 en de uitkomsten van het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek binnen BIJ12, leiden mogelijk tot extra opgaven teneinde 

de organisatie te laten doorontwikkelen in de door de provincies gewenste richting. 

In 2017 wordt gewerkt aan de verdere digitalisering van de werkprocessen, mede in 

het licht van ‘Digitaal 2017’. 

 

Lange termijndoelstellingen 

Thema Wat heeft BIJ12 in 2020 bereikt? 

Communicatie De output van BIJ12 is bekend bij haar partners 

Financiën Provincies hebben adequaat inzicht in financiële voort-

gang BIJ12 

Vergadercentrum 

 

Professioneel en klantvriendelijk vergadercentrum BIJ-
een voor provincies en BIJ12 

Personeel Medewerkers BIJ12 werken resultaatgericht 

ICT/Kantoorautomatisering ICT-voorziening BIJ12 is optimaal en BIJ12 werkt pa-
pierarm 

 

Begroting 2017 

Lasten € 

Personele kosten 957.103 

Huisvesting en ICT 741.006 

Communicatie en publicaties 60.000 

Overige kosten 470.068 

  

Totaal Interne organisatie 2.228.177 

 


