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Highlights‘Samen met de provincies veel geïnvesteerd’

Ze wordt geprezen om haar dossierkennis, gedrevenheid en uitgebreide 

netwerk: Marly Bloem, directeur van BIJ12. In twee jaar tijd is het haar gelukt 

om een organisatie van betekenis neer te zetten. Hoe kijkt ze terug op die 

periode, waar is ze trots op en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Hoe heb je de afgelopen 

twee jaar ervaren?

‘Het waren drukke, hectische, 

maar ook leuke jaren. Jaren 

waarin we de organisatie 

op orde hebben gekregen, 

inclusief ICT,bedrijfsvoering, 

huisvesting en een nieuw 

team medewerkers. De 

dynamiek van zo’n proces 

vind ik ontzettend leuk. Ik 

had daarbij als belangrijk 

doel voor ogen: een betrouwbare partner zijn, die zorgvuldig en transparant 

opdrachten uitvoert voor de provincie.’

Is BIJ12 geworden wat je ervan verwachtte?

‘Ja, ik denk het wel. We zijn een flexibele, kleine organisatie. Dat heeft als voordeel 

dat je heel snel besluiten kunt nemen. Wat ik leuk vind, is de mix van nieuwe, 

jonge mensen van buiten en oudgedienden. Er heerst een goede dynamiek en een 

fijne sfeer. We zijn ook een fysieke ontmoetingsplek geworden voor de provincies, 

ideaal als Groningen en Zeeland met elkaar willen vergaderen. De locatie van ons 

kantoor, vlak bij Utrecht CS, bood ons die kans.’ 

 Lees hier het hele interview

Melden faunaschade makkelijker 

   Lees verder op  pagina 2

Het Drents Collectief is er klaar voor  

   Lees verder op  pagina 2

Succesvolle aanpak PAS in het Leudal

   Lees verder op  pagina 2

In ‘t veld: ‘Ganzen trekken zich niets van 

grenzen aan’ 

   Lees verder op  pagina 2
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Melden faunaschade makkelijker
Het Faunafonds gaat landbouwbedrijven en particulieren stimuleren om álle schade die dieren 

veroorzaken aan bijvoorbeeld grond, gewassen of gebouwen te melden. Zo moet eerder duidelijk 

worden rond welke diersoorten zich problemen voordoen en kunnen beleidsmakers gerichter be-

leid ontwikkelen. De vernieuwde website www.faunaschade.nl is alvast een goed begin.

 Lees het hele bericht

 

In ’t veld
‘Ganzen trekken zich niets van grenzen aan’
Wie: Margriet Krijn, trainee ecoloog bij de provincie Fryslân

Werk: Oplossingen vinden voor knelpunten tussen dieren en natuur

Uitdaging: Hoe bereik je een goed evenwicht tussen de bescherming van ganzensoorten en de be-

perking van ganzenschade

BIJ12: De Unit Faunafonds zorgt voor afhandeling van tegemoetkomingen aan boeren voor geleden 

schade door ganzen Lees het hele bericht

 

Het Drents Collectief is er klaar voor 
Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verandert in 2016. Het agrarisch natuurbeheer 

wordt straks uitsluitend door collectieven uitgevoerd. In Drenthe wordt het de verantwoordelijk-

heid van het Drents Collectief, het eerste in Nederland opgerichte collectief. Auke Postma (provin-

cie) en Bert Wiekema (Drents Collectief) vertellen.   Lees het hele bericht

 

Succesvolle aanpak PAS in het Leudal
Hoe breng je het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in praktijk? In het Leudal besloot Bosgroep Zuid 

Nederland in 2012 tot een gezamenlijke zoektocht met alle belanghebbenden. Inmiddels is het ge-

lukt om met alle partijen overeenstemming te bereiken over de uitvoering van herstelmaatregelen. 

Van provincie tot agrariërs en van Staatsbosbeheer tot particuliere grondeigenaren- iedereen is 

tevreden. Hoe krijg je dat voor elkaar?  Lees het hele bericht

Thema’s

Dinsdag 24 november, 13:00 - 15:00 uur

Wie: De unit GBO provincies, zo’n twintig personen. Deze keer vergaderden ze buiten BIJ12 omdat alle vergaderzalen 

bezet waren. 

Waarom:  Voor de workshop informatiebeveiliging. Josien van Dommelen (GBO Provincies): ‘Dat is een soort wake-up 

call. GBO provincies beheert applicaties voor de provincies. De websites en databases moeten het goed doen én ze 

moeten goed beveiligd zijn, want soms bevatten ze persoonsgegevens. Je moet je altijd afvragen wat het risico is als 

een website gehackt wordt. Tijdens de workshop hebben we in groepjes naar de applicaties gekeken. Kernwoorden 

die we gebruiken: beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid.’

Hoe verder: `Een paar applicaties onderwerpen we aan een nader onderzoek. En over een paar maanden komt er een 

nieuwe ronde wake-up calls.’

De Vergadering - In de Driehoek, Willemsplantsoen Utrecht
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