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HighlightsIPO-directeur Gerard Beukema 
neemt na 15 jaar afscheid

Hij wordt geroemd om zijn dossierkennis, onderhandelingsvaardigheden en 

uitgebreide netwerk. Als directeur van het IPO zette Gerard Beukema zich 

vijftien jaar lang met hart en ziel in voor dossiers als de Omgevingswet, de 

PAS, het Natuurakkoord en Kompas2020. Vanaf oktober is hij benoemd als 

waarnemend 

burgemeester 

in Delfzijl. Een 

afscheidsinterview 

met een 

hardwerkende 

rasbestuurder.

U was 15 jaar lang directeur van het Interprovinciaal Overleg. Dat moet dan wel 

een leuke club zijn om bij te werken.

‘Jazeker. Het IPO opereert in een buitengewoon spannende omgeving. Als 

directeur van het IPO behartigde ik in Den Haag de belangen van álle provincies. 

Het verbinden van deze twaalf provincies met elk hun eigen signatuur is geen 

gemakkelijke, maar wel een uitdagende opdracht. Het is de kunst die verschillen 

te overbruggen.’

Een van uw grootste wapenfeiten is de decentralisatie van het natuurbeleid. Hoe 

kijkt u terug op dat proces?

‘Als een buitengewoon intensief maar geslaagd traject. Dit najaar wordt jarenlang 

werk bekrachtigd in nieuwe wetgeving. De nieuwe Wet natuurbescherming maakt 

het onomkeerbaar: de provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

natuurbeleid in Nederland, onafhankelijk van het rijk. 
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Zelf je atlas samenstellen
Flamingo, de viewer voor geo-informatie, gemaakt voor en door provincies, wordt aangepast aan 

de wensen van deze tijd. Binnen BIJ12 werkt GBO Provincies aan een gebruikersvriendelijke viewer 

en een nieuwe manier van beheer en hosting. ‘We verwachten dat de beheerskosten dalen en de 

kwaliteit stijgt’, zegt gebruiker André Weijmer, die als GIS-expert bij de provincie Overijssel werkt. 

Lees het hele bericht

 

In ’t veld
‘De PAS heeft concrete gevolgen voor ons werk’
Wie: Carla Mors, projectleider implementatie PAS bij Rijkswaterstaat

Werk: Collega’s laten werken met de PAS

Uitdaging: Beheer en ontwikkeling infrastructuur combineren met een duurzame leefomgeving

BIJ12: Afstemming met het PAS-bureau en overleglocatie voor PAS-partners.

Lees het hele bericht

 

Databank Flora en Fauna: Een vaste plek voor natuurgegevens
Onderdeel van de Digitale Keten Natuur is de NDFF: de Nationale Databank Flora en Fauna. Wat zijn 

de voordelen van zo’n nationale databank? En: wat kun je doen met al die opgeslagen gegevens? 

Twee gebruikers en de manager van de NDDF bij BIJ12 aan het woord.  Lees het hele bericht

 

Gezamenlijke aanpak ganzenschade
Van alle dieren in ons land richten ganzen de meeste landbouwschade aan. Het Faunafonds keert 

jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan vergoedingen uit. In Fryslân en in Gelderland werken boe-

ren, jagers, terreinbeheerders en overheid aan een gezamenlijke aanpak om ganzenschade te voor-

komen en te beperken.  Lees het hele bericht

 

Thema’s

Donderdag 1 oktober, van 13 tot 15 uur (uitloop tot 15:30 uur)

Wie: De werkgroep communicatie SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) bestaat uit vertegenwoordigers van het 

IPO en BIJ12 (namens de provincies), RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en SCAN, de Stichting Col-

lectief Agrarisch Natuurbeheer. In totaal nemen tien personen deel. Karin Cox en Sandra Binken van BIJ12 zijn samen 

voorzitter. 

Waarom:  Karin Cox: ‘Heldere, gezamenlijke communicatie vinden we belangrijk. Dat we dezelfde boodschap uitdra-

gen en de linies gesloten houden. Als werkgroep praten we elkaar maandelijks bij en stemmen we veel af. Dat doen 

we al sinds 2009. We pakken veel samen op, dat werkt goed.’ 

Hoe verder: Volgende maand is er weer een nieuwe bijeenkomst. Tussendoor is er vaak nog e-mailcontact. Twee uur 

vergaderen is meestal niet genoeg. Karin Cox: ‘Voordat we zijn bijgepraat over de acties op lopende zaken, is er al een 

uur voorbij. In het tweede deel bespreken we praktische zaken. En ja, dan zijn we vaak in plaats van een uur, anderhalf 

uur verder.’

De Vergadering - In de hoek BIJ12
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