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verder in deze nieuwsbrief‘Investeer in inhoudelijke kruisbestuiving’
Organisatiedeskundige Carolien de Boer over evaluatie BIJ12

De provincies zijn positief over de meerwaarde van BIJ12 en spreken lovende 

woorden over de uitvoering van natuurbeheer en informatievoorziening. 

Dat blijkt uit de Rapportage Evaluatie BIJ12. Verbeterpunten zijn er ook. 

Vooral op het gebied van aansturing, opdrachtnemerschap en samenwerking 

is doorontwikkeling en professionalisering nodig. Een interview met 

onderzoeker Carolien de Boer.

Wat heeft u precies 

onderzocht en waarom?

‘Bij de oprichting van BIJ12 in 2013 

was afgesproken om na drie jaar 

de rechtsvorm te evalueren. Zou 

BIJ12 een zelfstandige organisatie moeten worden? Mijn opdrachtgever, 

de Kring van Provinciesecretarissen, besloot bij dit onderzoek ook de 

inhoud te betrekken. Zijn provincies tevreden over het takenpakket en het 

functioneren van BIJ12? Nadat ik ze een vragenlijst had gestuurd, heb ik 

alle provincies en een aantal belangrijke partners bezocht, onder andere 

natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken. Door de 

vele gesprekken is het vooral een belevingsonderzoek geworden.’

Hoe denken de provincies en externe partners over BIJ12?

‘Duidelijk is dat BIJ12 in drie jaar zijn meerwaarde heeft laten zien; 

er is dus geen discussie over het bestaansrecht. De provincies zijn 

tevreden over het takenpakket en vinden dat vooral de uitvoering 

van natuurbeheer en natuurinformatie toegevoegde waarde biedt. 

Ook het Faunafonds krijgt waardering. Voor de externe partners is het 

belangrijk dat BIJ12 als één loket fungeert voor afstemming met de 

provincies, dat werkt goed. Maar kritiek is er ook. Ik heb die in het rapport 

ook zo duidelijk mogelijk beschreven.’   lees het hele artikel 

Pas één jaar PAS en nu al veelgebruikt 

 Lees verder op  pagina 2

Bestuurlijke wijzigingen Faunafonds: ‘In 

de praktijk verandert er niks’ 
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Vergadercentrum BIJ12: 

centraal, makkelijk te bereiken 
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‘In de praktijk verandert er niks
De provincies bestuurlijke wijzigingen Faunafonds

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. 

Vanaf die datum  zijn de provincies verantwoordelijk voor het 

natuurbeleid. Wat betekent deze verandering voor het Fauna-

fonds en de tegemoetkomingen bij faunaschade? Chris Kalden, 

voorzitter van het Faunafonds en Tjeerd Kampstra, directeur a.i. 

van BIJ12 geven antwoord op de belangrijkste vragen. 

  lees het hele artikel

 

Pas één jaar PAS en nu al veelgebruikt
Gezonde bedrijvigheid én een gezondere natuur: tot het Pro-

gramma Aanpak Stikstof (PAS) was het kiezen voor het een of 

het ander. Een jaar na de invoering legt BIJ12 PAS op de weeg-

schaal. Is het werkelijk én - én?

‘Een dikke streep onder hoe het ging. No hard feelings, van 

hieraf verder.’ Zo verwoordt Gerbrand van ’t Klooster, coördina-

tor Ruimtelijke Ordening van LTO Nederland, de mening van de 

agrarische sector over PAS. Ze hebben er lang op moeten wach-

ten, zes jaar maar liefst, maar op 1 juli 2015 trad dan eindelijk 

het programma in werking dat een einde zou maken aan een 

hoop agrarische ellende.   lees het hele artikel 

 

Korte berichten

Vergadercentrum BIJ12: centraal, makkelijk te bereiken en altijd beschikbaar 

In de gesprekken voor de Evaluatie BIJ12 werd het Vergadercentrum zo vaak aangehaald, dat het wel genoemd moest 

worden in de rapportage. Gebruikers ervaren het Vergadercentrum als ‘een prettige plek’. We nemen zelf de proef 

op de som. 

Derkjan Zweers is informatiearchitect bij de provincie Overijssel en voorzitter van het Provinciaal Platform Archi-

tecten (PPA). ‘We vergaderen zesmaal per jaar. Dat doen we graag hier in Utrecht. Het BIJ12 Vergadercentrum is een 

mooie, centraal gelegen locatie, goed bereikbaar vanaf het station. Ik woon dicht bij Zwolle, voor mij is het ideaal.’ De 

ruime beschikbaarheid is ook een belangrijke factor: ‘Voordat het centrum er was, moesten we steeds ad hoc zoeken 

naar ruimte. Soms had dat wel wat voeten in de aarde omdat de ene na de ander locatie vol zat. Van dat gedoe zijn we 

nu af.’   lees het hele artikel

De Vergadering

http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/in-de-praktijk-verandert-er-niks/
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/nieuws/pas-een-jaar-pas-en-nu-al-veelgebruikt/
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In ’t veld
‘Je moet met Pleio leren werken’
Naam: Astrid Amons

Functie: Medewerker ICT en Informatievoorziening provincie Noord-Holland

Werk: Het inrichten van het nieuwe intranet met links naar Pleio

Bij12: Beheert de helpdesk van het Samenwerkingsplatform Provincies. De unit GBO provincies 

doet het functioneel beheer voor de deelsite provincies.pleio.nl 

 Lees het hele bericht
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