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Highlights
BIJ12 van, voor en door provincies

BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor provincies met als aandachtsgebieden 

natuur, fysieke leefomgeving en informatiesystemen, bestaat bijna een jaar. Hoe 

kijkt Annet van Schreven, voorzitter van de BIJ12-Raad en provinciesecretaris 

Drenthe hierop terug? En, wat is volgens haar de meerwaarde van BIJ12? 

“De decentralisatieafspraken in het kader van de natuur in Nederland 

betekent voor de twaalf provincies een uitbreiding van taken en dat is 

geen sinecure. Dat BIJ12 als uitvoeringsorganisatie de provincies hierin 

zou gaan faciliteren, stond mij duidelijk voor ogen toen de Kring van 

Provinciesecretarissen mij de taak als voorzitter toevertrouwde.  

In 2014 zagen wij dat er door de medewerkers met veel drive, kracht en 

energie werd gebouwd aan BIJ12. En met ‘wij’ bedoel ik mijn twee collega’s 

Erik Jungerius uit Overijssel en Phillipe Spapens* uit Flevoland met wie 

ik eind 2013 de BIJ12-Raad vormde. BIJ12 richtte de aandacht in 2014 

op de kwaliteit van het werk, resultaatgerichtheid en kostenbewustzijn. 

Het enthousiasme waarmee dat gepaard ging, sloeg ook over op 

ons, als bestuur; dit is een club waar wij energie van krijgen!

Omdat BIJ12 van, voor en door provincies is, is het goed om te zien dat zij 

zeer regelmatig overleg voert en constructief samenwerkt met provincies, 

stakeholders en samenwerkingspartners. Ik vind dat de kracht van BIJ12 

meteen ook haar meerwaarde is: het samenvoegen van inhoudelijke 

kennis, deze zo efficiënt en effectief mogelijk weten te organiseren en dat  

vervolgens weer overbrengen naar de provincies – om ons te ondersteunen 

in onze kerntaken. Hier heeft BIJ12 het afgelopen jaar al een stevige basis 

voor gelegd en dat zal zich moeten blijven bewijzen. Ik wens het team daar 

alle succes mee en kijk uit naar de resultaten voor provincies in 2015!”

Annet van Schreven

*Gerben Biermann uit Noord-Holland is Phillipe Spapens inmiddels opgevolgd. 

Verleden, heden en toekomst - 

Symposium Faunafonds 

 Lees verder op  pagina 2

De PAS-regeling: stand van zaken 

 Lees verder op  pagina 3

Voortgangsrapportage Natuur: 

een keten van PGO’s tot EU

 Lees verder op  pagina 4

Transitie Risicokaart een succes  

 Lees verder op  pagina 5

Direct naar:

Hoe BIJ12 aan haar naam kwam

Kom vergaderen bij BIJ12!

Annet van Schreven, voorzitter 

van de BIJ12-raad 
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Unit Faunafonds

Verleden, heden en toekomst - Symposium Faunafonds
“Wat moet ik na al deze woorden nog zeggen,” vroeg Henk Revoort, voormalig unitmanager van de 

unit Faunafonds, tijdens zijn dankwoord op het symposium van het Faunafonds op woensdag 26 no-

vember in Kasteel Groeneveld in Baarn. Hij was de laatste spreker van het symposium en reageerde 

op alle lovende woorden die hij ontving van onder meer het voormalig bestuur van het Faunafonds. 

Revoort: “Ik ben zeer vereerd door de opkomst. Ik had op tachtig man gerekend, maar het zijn er 

honderdtwintig.”  Lees het hele bericht

 

Onderzoeken
In de tegemoetkomingen die door het Faunafonds worden verstrekt vormt schade door 

overwinterende ganzen de hoogste kostenpost. Gezien deze hoogte en de trend van 

de tegemoetkomingen in de schade heeft onderzoek naar de beperking van schade 

veroorzaakt door overwinterende ganzen al jarenlang een hoge prioriteit. 

 Lees het hele bericht

Faunaschade: voorkomen en bestrijden op de eerste plaats 
Wat is faunaschade en hoe is het te voorkomen en bestrijden? Dat was de insteek 

van de voorlichtingsbijeenkomsten die het Faunafonds vanuit BIJ12 in december in 

samenwerking met de secretaris van de Faunabeheereenheden, Jan Rosing organiseerde 

voor de Agrarische Natuurvereniging Rundum de Deelen in Oldeboorn (Fryslân) en 

voor de LTO-afdeling Stadskanaal in Onstwedde (Groningen). Kern van de boodschap 

tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten: voorkomen en bestrijden staan voorop, dan pas 

betalen. De agrariër heeft zelf het heft in handen om faunaschade te voorkomen. 

 Lees het hele bericht

 

Geen inspanningsplicht voor tegemoetkoming 
ganzenschade in de winter 
Op provinciaal niveau wordt momenteel hard gewerkt aan de uitvoering van het ganzenbeleid. De 

mogelijkheid tot eigen beleidsinvulling met betrekking tot de te nemen maatregelen ter voorko-

ming en bestrijding van ganzenschade wordt volop benut. Dit maakt dat er verschillen zitten tus-

sen de maatregelen die deze winterperiode mogen worden genomen om schade te voorkomen en 

beperken. Wat in vergelijking met vorig winterseizoen ongewijzigd is, is dat bestrijding van ganzen 

geen voorwaarde is om voor een tegemoetkoming van het Faunafonds in aanmerking te kunnen 

komen.  Lees het hele bericht

Faunafonds keert geen tegemoetkoming in muizenschade uit
Muizen richten veel schade aan op grasland in Zuid- en Midden Fryslân. De milde winter van vorig 

jaar en de vroege lente in 2014 waren hier debet aan. Er gingen minder muizen dood door de kou en 

er waren meer nestjes dan normaal het geval is. Ook roofvogels konden het niet aan om de muizen-

populatie te bedwingen. “En dat heeft ertoe geleid dat er erg veel muizen zijn in Nederland, vooral 

in de veengebieden”, zegt Johan Wesselink, sinds november consulent noordelijke provincies bij 

BIJ12, unit Faunafonds.  Lees het hele bericht

Johan Wesselink en Jan Rosing

Het voltallige Faunafonds-bestuur

http://www.bij12.nl/?p=5856 
http://www.bij12.nl/?p=5845
http://www.bij12.nl/?p=5839
http://www.bij12.nl/?p=5841
http://www.bij12.nl/?p=5854
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Unit PAS-Bureau

De PAS-regeling: stand van zaken
Bij het PAS-bureau, onderdeel van BIJ12, werkt een compact team van ecologen, milieukundigen en 

juristen aan de voorbereidingen van de PAS-regeling. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het 

resultaat van een intensieve samenwerking tussen 15 partijen: de twaalf provincies, het ministerie 

van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Defensie. 

Het PAS-bureau gaat zorgen voor ondersteuning bij de uitvoering van de regeling. Vijf actuele vra-

gen én antwoorden over de PAS-regeling.   Lees het hele bericht

‘Goede monitoring is een belangrijke succesfactor 
Nu de PAS binnen afzienbare tijd in werking treedt, wordt ook de samenwerking tussen BIJ12 en het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) intensiever. Omdat het wetenschappelijke 

RIVM en uitvoeringsorganisatie BIJ12 langdurig willen samenwerken, wordt er een samenwerkings-

convenant getekend tussen beide organisaties. ‘Logisch dat het RIVM een rol in het PAS-bureau 

heeft.’.   Lees het hele bericht

 

Interview met Bert Zandman - 
‘Ik ben klaar voor de toekomst’
Agrariër Bert Zandman heeft een goed lopend melkveebedrijf 

in Beerze (Overijssel). Hij geeft met plezier excursies en rondlei-

dingen op zijn bedrijf. Dit doet Zandman omdat hij van het boe-

renleven houdt, en graag anderen wil mee laten genieten van 

het leven op het platteland. Ongeveer twee jaar geleden heeft 

hij een nieuwe stal gebouwd. Een duurzame stikstofbeperkende 

stal, die in samenspraak met de buurtgemeenschap ontwikkeld 

is.    Lees het hele bericht  

 

”
Quote



Bert Zandman, agrariër in Beerze (Overijssel)

Voor ons is het goed om met een 
uitvoeringsorganisatie te werken 
die zo dicht bij de praktijk staat.”
Addo van Pul, RIVM

http://www.bij12.nl/?p=5864 
http://www.bij12.nl/?p=5862
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/nieuws/pas-krijgt-steun-van-tweede-kamer/
http://www.bij12.nl/?p=5850


4 / 5BIJ12 Nieuwsbrief December 2014

Factsheet Voortgangsrap-

portages Natuur

Voortgangsrapportages Natuur: 
een keten van PGO’s tot EU
Vanaf 2015 zijn de provincies verantwoordelijk voor de monitoring 

van natuurgegevens en rapportages over de verwerving, inrichting, 

beheer van natuurgronden en de natuurkwaliteit. Met de Voortgangs-

rapportage Natuur (VRN) kunnen provincies beter sturen op natuurbe-

leid. Het vraagt ook om een nieuwe werkwijze. ‘Je ziet dat mensen nu 

tegen allerlei vragen aanlopen, waar antwoorden op moeten komen,’ 

zegt Marlies Ellenbroek, senior adviseur monitoring bij BIJ12.

  Lees het hele bericht

 

Decentrale overheden aan de slag met NDFF
Provincies hebben in hun werk regelmatig te maken met beschermde dieren en 

planten en moeten zich houden aan de Flora- en faunawet. Daarom zijn actu-

ele en betrouwbare natuurgegevens belangrijk. In de Nationale Databank Flora 

en Fauna zijn 80 miljoen waarnemingen van planten en dieren opgeslagen, uit 

meer dan 100 verschillende bronnen. De NDFF is daarom een nuttig hulpmiddel 

voor provincies. Op donderdag 20 november werd bij BIJ12 de eerste bijeenkomst 

‘Werken met de NDFF’ gehouden. 

   Lees het hele bericht

 

“Kennis maakt natuurbeleid van provincies effectiever en efficiënter”

Door samenwerken en kennis delen kan het natuurbeleid nog effectiever en efficiënter worden georganiseerd, 

vindt Evelien Verbij, directeur van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren  (VBNE): “de sleutel van 

het succes zit ‘m in een krachtige samenwerking waarbij we gebruikmaken van elkaars kennis en die vervol-

gens in de praktijk toepassen.”

De VBNE is vanaf 1 januari 2014 operationeel en neemt een groot deel van de taken van het  Bosschap over. 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit en De12Landschappen hebben de 

VBNE opgericht. Samen vertegenwoordigen zij bijna 70 procent van het Nederlandse bosareaal en 90 procent 

van het Nederlandse natuurareaal. Het ministerie van Defensie is ook aangesloten. Samen met een team van 

vijf professionals ondersteunt Verbij het professioneel beheer van bos en natuur voor haar leden.   Lees het 

hele bericht

Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer

Meer lezen over 
dit thema? 
Kijk dan op het Portaal  
Natuur en Landschap
 

Achter de knoppen-sessie bij BIJ12

http://www.bij12.nl/?p=5858 
http://www.bij12.nl/?p=5848
http://www.bij12.nl/?p=5852 
http://www.bij12.nl/?p=5852 
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl
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Geografische
informatie

Transitie Risicokaart een succes 
De Risicokaart, een applicatie die risico’s toont in de leefom-

geving, is succesvol gemigreerd naar ATOS. Deze leverancier is 

vanaf 2014 verantwoordelijk voor het technische applicatiebe-

heer en de hosting van alle applicaties die GBO provincies func-

tioneel vanuit BIJ12 beheert. Het overzetten van de Risicokaart 

was een complex traject waar met vereende krachten vanuit de 

leverancier en BIJ12 is gewerkt: 25 specialisten van ATOS en 6 

medewerkers van GBO provincies werkten tot in de weekenden 

door om deze belangrijke applicatie over te zetten.

 Lees het hele bericht

 

Provincies en BIJ12 werken aan 
een robuust Flamingo
Webapplicatie Flamingo kan geografische data omzetten in 

kaartbeelden. Provincies kunnen met de applicatie beleidsin-

formatie visualiseren, denk bijvoorbeeld aan de Risicokaart en 

het weergeven van demografische analyses of ontwikkelingen. 

Tijdens de gebruikersbijeenkomst op 13 november inventari-

seerde BIJ12 samen met de provincies Overijssel, Utrecht, Zuid-

Holland, Gelderland en Groningen hoe provincies nog meer uit 

Flamingo kunnen halen ter ondersteuning van hun werk.

  Lees het hele bericht

 

Unit GBO Provincies

Meer lezen over dit thema? 
Kijk dan op de pagina van GBO provincies
 

Tweets

Volg ons op

Twitter, Facebook en LinkedIn

 

Colofon
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