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Toen Sylvo Thijsen in 2013 directeur van Staatsbosbeheer werd, zou die 

organisatie geprivatiseerd worden. Het liep anders. Staatsbosbeheer bleef een 

rijksorganisatie, met een duidelijke opdracht: zorg voor meer maatschappelijke 

betrokkenheid en private financiering. Daarmee ging Thijsen vol verve 

aan de slag.‘Formeel ben ik ambtenaar, maar ik denk als ondernemer.’

‘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.’

   lees hier het interview

‘Wij zijn een belangrijke strategische partner.’

Nieuwsbrief BIJBlijven maart 2016

http://www.bij12.nl/bij12units/natuurinformatie-en-beheer/nieuws/we-belangrijke-strategische-partner/
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Zalencentrum Vredenburg

Maandag 15 februari, van 10 tot 14 uur

Wie: Het Platform eProvincies bestaat uit vertegenwoordigers van alle twaalf provincies, het Interprovinciaal Overleg 

(IPO) en BIJ12. Ze vergaderen onder leiding van Sjaak Portegies uit Zeeland.

Waarom: Het Platform eProvincies geeft digitale ontwikkelingen handen en voeten. Portegies: ‘Het programma 

Digitaal 2017 heeft grote gevolgen voor alle overheden, dus ook voor de provincies. Zo wordt de Wet Generieke 

Digitale Infrastructuur (WGDI) stap voor stap ingevoerd. Al die overheden moeten dat met elkaar afstemmen, een 

geweldig karwei. Een groot deel van de vergadering van vandaag stond dan ook in het teken van wie met wie waarover 

praat. Maar iedereen is gelukkig weer bij. Al moesten sommige deelnemers wel een plaatje tekenen om door de 

bomen het bos weer te zien.’ 

Hoe verder: Over een maand komt het Platform eProvincies weer bij elkaar. Op de agenda staat dan de producten- en 

dienstencatalogus. Die hebben de provincies al twaalf jaar, dus het is tijd om er weer eens naar te kijken. Portegies, 

lachend: ‘Als het goed is, ben ik dan minder aan het woord.’

De Vergadering

Eerste hulp bij grondwaterschade
De onafhankelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) behandelt gemiddeld acht klach-

ten per jaar. Aanvrager èn schadeveroorzaker zijn meestal tevreden over de adviezen van de ACSG: 

een gang naar de rechter wordt na een advies doorgaans niet meer gemaakt. ‘Door op deze manier 

met conflicten om te gaan, wordt er maatschappelijk veel gewonnen’, aldus Gerrit Kok, voorzitter 

van de ACSG.  Lees het hele bericht

 

Eerste onderzoeksagenda Faunafonds
Het Faunafonds werkt in 2016 voor het eerst met een onderzoeksagenda. Preventie wordt steeds 

belangrijker. ‘Met de Onderzoeksagenda spelen we beter in op de nieuwe koers, die meer gericht 

is op preventie dan op schadebestrijding’, vertelt Ton Heeren, coördinator Kennis en Onderzoek bij 

BIJ12. Hij ondersteunt provincies bij de kennisontwikkeling op het gebied van natuur- en faunabe-

heer. ‘Dit jaar doen we onderzoek naar de effectiviteit van wildwerende en wildverjagende midde-

len. We willen niet alleen nieuwe kennis ontwikkelen, maar ook bestaande kennis beter ontsluiten, 

en monitoren wat we al doen aan populatiebeheer en schadebestrijding.’    Lees het hele bericht

 

http://www.bij12.nl/bij12units/adviescommissie-schade-grondwater/nieuws/eerste-hulp-grondwaterschade/
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/eerste-onderzoeksagenda-faunafonds/
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In ’t veld
‘Voor duurzaam succes moet koudwatervrees verdwijnen’
Wie: Peter Munters, plaatsvervangend directeur Natuur en Biodiversiteit bij het ministerie van Economische Zaken.

Werk: Verbinding leggen tussen versterking van de natuur en duurzame economische ontwikkeling.

Uitdaging: Zorgen voor een mooie, diverse en robuuste natuur.

BIJ12: Het PAS-bureau helpt de vergunningverlening soepel te laten verlopen. 

 Lees het hele bericht
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