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Een feestelijke opheffingsbijeenkomst, dat klinkt tegenstrijdig. Toch 

heerste er een opperbeste stemming tijdens een symposium ter 

gelegenheid van de opheffing van het Faunafonds per 1 januari 2017. Er is 

volop vertrouwen in de toekomst, waarin de provincies verantwoordelijk 

worden voor het faunaschadebeleid. De Unit Faunafonds van BIJ12 

blijft ondersteunend in de uitvoering. “Ik ben zeer blij dat deze eenheid 

in stand blijft”, aldus vertrekkend voorzitter Chris Kalden.

Chris Kalden benadrukt dat we de grondgedachte van het Faunafonds - 

voorkomen, bestrijden en betalen - moeten blijven koesteren. Helaas gaat 

het daarbij te vaak alleen over geld, taxatiemethoden of economische 

kengetallen, terwijl het werk van het Faunafonds zoveel meer behelst.

   lees het hele bericht

‘Harmonieuze verhouding tussen 
jacht, natuur en landbouw’ 
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http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/afscheid-faunafonds-grondgedachte-blijft/
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Drop nu ook ingevoerd bij de provincies
Na een pilot met de provincie Utrecht en begeleid door BIJ12 is dit jaar DROP (Decentrale Regelge-

ving en Officiële Publicaties) bij provincies ingevoerd. DROP integreert het consolidatie- en publi-

catieproces van verordeningen en regelingen van provincies, gemeenten en waterschappen. ‘DROP 

bespaart tijd en energie en geeft meer grip op een betrouwbaar publicatieproces van wetgeving.’ . 

 Lees het hele bericht

 

AERIUS wint Computable Award
Gebruikers waarderen PAS-rekeninstrument
Een sterkere natuur, meer ruimte voor economische ontwikkelingen en minder stikstofuitstoot. 

Dat is kort samengevat het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Onlangs verscheen de 

voortgangsrapportage van het eerste PAS-jaar. Daarin komt ook het instrumentarium AERIUS aan 

de orde.    

 Lees het hele bericht

 

‘Een icarusblauwtje of boomblauwtje?’ 
Validatie NDFF biedt uitsluitsel. 
Welke dieren komen er in een bepaald gebied voor? Zijn het beschermde soorten? Hoe zit het met 

het groen ter plekke? Mag daar wel gebouwd worden? In de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) zijn al deze gegevens terug te vinden. Professionele en vrijwillige waarnemers verzamelen 

de gegevens. Elke waarneming is gevalideerd en beschikbaar voor iedereen die beroepshalve of uit 

interesse meer over de natuur in Nederland moet of wil weten. BIJ12 beheert de NDFF.

 Lees het hele bericht

 

In ’t veld
‘Waarnemen is vaak 
modderig en nat werk’

Wie: Raymond Creemers

Organisatie: RAVON

Is: Teamleider vrijwilligers en gegevens

Uitdaging: Bescherming van amfibieën, reptielen  en vissen

BIJ12: Medefinancier van NDFF en gesprekspartner 

voor RAVON over natuurbeheer bij provincies

 Lees het hele bericht
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