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Op 1 juli treedt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Hoe kijkt 

verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken 

naar deze mijlpaal? Zij zegt alle vertrouwen te hebben in het programma. 

Dijksma: ‘Het doel is dat het een automatisme wordt om gelijktijdig te 

investeren in natuurkwaliteit en duurzame economische ontwikkeling.’

‘De PAS is een mijlpaal. Een ontwikkeling die zowel voor de economie als de 

natuur van groot belang is. Bedrijven kunnen groeien zonder dat de natuur 

daar schade van ondervindt. Daar mogen we best even bij stilstaan.’
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Voortgangsrapportage Natuurnetwerk
De provincies hebben hun macrogegevens voor de Voortgangs-

rapportage Natuurnetwerk 2015 (VRN) begin mei aangeleverd 

aan BIJ12. Jacques Duivenvoorden van BIJ12: ‘De gegevensleve-

ring is helemaal volgens de planning verlopen. Dit is een com-

pliment waard, zeker ook omdat dit jaar voor het eerst met het 

Informatiemodel Natuur (IMNa) is gewerkt.’

Alle provinciale rapportages worden nu bij BIJ12 samengevoegd 

tot één landelijke set macrogegevens over de ontwikkeling van 

het Natuurnetwerk Nederland. Duivenvoorden: ‘De landelijke 

rapportage is een optelsom van de gegevens van de provincies 

over verwerving, inrichting en beheer van natuurgrond. We wil-

len een globaal landelijk beeld geven en de optelsom van de 

macrocijfers van de provincies is voldoende. Deze nieuwe meet-

lat past in de afspraken die de provincies in het Natuurpact heb-

ben gemaakt.’ De landelijke rapportage wordt na de zomer door 

de provincies aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

 

eHerkenning
Dat GBO Provincies onder meer elektronische formulieren le-

vert voor het aanvragen van ontheffingen, vergunningen en 

subsidies, daar waren we al van op de hoogte. Nieuw is dat de 

formulieren voortaan ook elektronisch ondertekend kunnen 

worden door bedrijven. GBO Provincies heeft samen met het 

Platform e-Provincies een ondertekenservice met eHerkenning 

gerealiseerd. Eelke Nicolai van GBO Provincies: ‘Die onderte-

kenservice zorgt ervoor dat een elektronisch formulier juridisch 

afgedekt is. De inhoud kan door niemand meer gewijzigd wor-

den; een “natte” handtekening is niet meer nodig. De provincies 

zijn hiermee de eerste overheidsorganisaties die deze service 

bieden.’

 

Korte berichten

In de wei, BIJ12

Donderdag 28 mei, van 13 tot 15 uur

Wie: Annemarie van Alphen (RIVM), Marja Menke en Willemijn Oosterwijk (ingenieursbureau Arcadis), Jan Willem van 

der Vegte (BIJ12, Unit PAS-bureau), Peter van der Molen (BIJ12, Unit Natuurinformatie en -beheer), Jaap Graveland 

(Rijkswaterstaat).

Waarom: Om een gezamenlijk uitvoeringsdocument op te stellen voor monitoring van de PAS. Het Programma Aan-

pak Stikstof treedt op 1 juli in werking. In het uitvoeringsdocument worden heldere afspraken opgeschreven tussen 

BIJ12, de ministeries, het RIVM en Rijkswaterstaat. Jan Willem van der Vegte: ‘Wat we precies gaan doen en wanneer, 

wie wat voor z’n rekening neemt en wat we van elkaar nodig hebben. Daar ging dit overleg over.’

Is hij tevreden? ‘Heel erg. Het tempo zit er goed in. Bovendien begint er structuur te komen. Dat werkt altijd prettig.’

Hoe verder: Volgende week zien ze elkaar weer. En drie weken later willen ze klaar zijn. Als het document af is, gaat 

het naar de stuurgroep PAS. Want die stelt het stuk uiteindelijk vast.

De Vergadering
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Met de Atlas de Laan op
De provincies hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in samenwerking rond de Atlas Leef-

omgeving. Vooral als het gaat om presentatie, gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijke taal. De di-

gitale Atlas biedt een schat aan informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe verhoudt de 

nieuwe Laan van de Leefomgeving zich tot de Atlas?

 Lees het hele bericht

 

In ’t veld
‘Met de app kunnen taxateurs preciezer werken’
Wie: Gerbert Roerink, onderzoeker Alterra.

Werk: via technologie landbouw en natuur beter monitoren.

Uitdaging: Alterra wil met onafhankelijk onderzoek bijdragen aan een duurzame, groene 

leefomgeving.

BIJ12: de Faunaschade-app wordt ontwikkeld in opdracht van het Faunafonds.

 Lees het hele bericht

 

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer - Hoe werkt de praktijk?
Op 1 januari 2016 komt er een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer, het Agrarisch Natuur- 

en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). De belangrijkste verandering is dat er voortaan gewerkt 

wordt met collectieven. Op dit moment zijn er nog 14.000 boeren en andere gebruikers van agrari-

sche grond die een individueel subsidiecontract hebben dat doorloopt tot na 2016. Hoe werkt het 

nieuwe stelsel in de praktijk? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.  Lees 

het hele bericht

 

Afbouw tegemoetkoming vogelschade in fruit
Agrariërs kunnen met bedrijfsmatige faunaschade te maken krijgen. Het Faunafonds keert in be-

paalde gevallen een tegemoetkoming uit voor schade die is aangericht door beschermde inheemse 

diersoorten. Of een agrariër hier wel of niet voor in aanmerking komt, is vastgelegd in zogenoemde 

beleidsregels. Op verzoek van de provincies zijn in 2014 in die regels enkele veranderingen door-

gevoerd.   Lees het hele bericht

Beleid voor de wolf
Alle deskundigen wisten het: de wolf komt terug naar Nederland. De jonge wolf die begin maart 

door Drenthe en Groningen zwierf, gedroeg zich alleen anders dan verwacht. ‘Dat betekende im-

proviseren’, zegt Peter Venema van de provincie Drenthe. ‘We moeten vlot verder met het beleid dat 

we aan het maken zijn.’   Lees het hele bericht

Thema’s

http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/nieuws/met-de-atlas-de-laan-op/
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/in-het-veld-2/
http://www.bij12.nl/bij12units/natuurinformatie-en-beheer/nieuws/nieuw-stelsel-agrarisch-natuurbeheer-hoe-werkt-de-praktijk/
http://www.bij12.nl/bij12units/natuurinformatie-en-beheer/nieuws/nieuw-stelsel-agrarisch-natuurbeheer-hoe-werkt-de-praktijk/
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/afbouw-tegemoetkoming-vogelschade-in-fruit/
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