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In deze editie‘Zorg voor nieuwe verbindingen’

 Zonder het Faunafonds zou er veel meer ruzie zijn. Dat is de stellige overtuiging 

van Chris Kalden, sinds 1 januari voorzitter van het Faunafonds. Het fonds houdt 

zich bezig met alle wettelijke taken rond faunaschade aan landbouwgewassen 

door beschermde diersoorten. “Een tegemoetkomingsregeling voor schade is 

een mooi instrument om de verhouding 

tussen natuur en landbouw werkbaar te 

houden.” Een gesprek over verbinden, de-

centralisatie en kansen. 

Waarom voorzitter van het Faunafonds?

Chris Kalden: ‘Ik ben de zoon van een stro-

per en de schoonzoon van een jager. Zelf 

heb ik nooit gejaagd, maar ik ben eind ja-

ren tachtig wel voorzitter geweest van het 

Jachtfonds, waaruit later het Faunafonds 

is ontstaan. Mijn leven lang houd ik me al bezig met landbouw, jacht en natuur. Als 

samenleving streef je een bepaalde natuurkwaliteit na. Maar als agrariërs daar 

onevenredige schade door lijden, dan is een tegemoetkoming op z’n plaats. Zo 

beland je niet in een vicieuze cirkel, maar houd je de verhouding natuur-land-

bouw werkbaar. Die “compromisgedachte” uit de Jachtwet van 1954 is eigenlijk 

onveranderd. De context is niet meer dezelfde, maar ook nu zou er zonder het 

Faunafonds veel meer ruzie zijn.’  Lees verder.
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Rubriek
In het veld  
“De afgelopen jaren is de soortenrijkdom in de duinen achter-

uitgegaan. Er zit te veel stikstof in de lucht. Daardoor verzuurt 

de grond en zie je nu eigenlijk alleen nog gras en struweel in 

duinvalleien, Met het geld uit de PAS-regeling zorgen we ervoor 

dat stuifduinen ontstaan met kalkrijke bodems.”

 Lees het hele bericht

 

GBO provincies 

Open data: veel meer baten dan lasten
Open data zijn hot. Immers: steeds meer overheidsorganisaties, 

dus ook provincies,  hebben ermee te maken. Als we het hebben 

over open data, waar hebben we het dan precies over? Boven-

dien: wat zijn ontwikkelingen om rekening mee te houden?  

Lees het hele bericht

 

Naam:   Bart Witte

Functie:   Beheerder Staatsbosbeheer  

   Noord-Holland Noord

Werk:   Projectleider (her)inrichtings- 

   en infrastructurele projecten in 

   duingebieden op Texel en in Schoorl 

Organisatie:  Staatsbosbeheer

BIJblijven

Faunafonds

Regioconsulenten Faunafonds
Om nog beter te kunnen communiceren met boeren 

over preventie van wildschade, werkt BIJ12 Faunafonds 

met regioconsulenten. De vier regioconsulenten zijn:

Noord (Groningen, Drenthe, Friesland)

Johan Wesselink, telefoon 06 11615036

Oost (Gelderland, Overijssel, Utrecht)

Rob Schuitemaker, telefoon 06 55202095

West (Flevoland, Noord- en Zuid-Holland)

Koos Maasbach, telefoon 06 55202093

Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)

Wilmer Remijnse, telefoon 06 55202080

Bart Witte, beheerder Staatsbosbeheer                 

Lees ook:  GBO provincies start 
proefaudit ISO-certificering 

http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/nieuws/in-het-veld/
http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/nieuws/open-data-veel-meer-baten-dan-lasten/
http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/nieuws/open-data-veel-meer-baten-dan-lasten/
http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/nieuws/gbo-provincies-start-proefaudit-iso-certificering/
http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/nieuws/gbo-provincies-start-proefaudit-iso-certificering/
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‘Ondanks vertragingen in het proces zijn we 

op tijd klaar!’

Lerend beheren: op naar effectiever 
agrarisch natuur beheer door collectieven
Per 1 januari 2016 gaat het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) van start. Het ANLb2016 

gaat uit van effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer 

aangevraagd door agrarische collectieven op de daarvoor 

meest kansrijke plekken.   Lees het hele interview

 

BIJ12 PAS-Campus in ontwikkeling 
De PAS-Campus is een initiatief van het PAS-bureau en biedt professionals op-

leidingen over PAS en AERIUS. Femke Gerretzen en Céline Hoon bereiden in op-

dracht van het PAS-bureau de ontwikkeling van de opleidingen voor. In april gaan 

acht expertgroepen aan de slag met het uitwerken van de inhoud.  

 Lees het hele bericht

implementatie PAS-regeling

Meine Bruinsma (IPO): ‘Weet wat er op je afkomt’

Er is lang en intensief gewerkt aan de totstandkoming van de PAS: de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze 

regeling moet de vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden soepeler laten verlopen. De PAS wordt 

waarschijnlijk rond de zomer van kracht - de landelijke politiek bepaalt de precieze datum. De provincies zet-

ten intussen alles op alles voor een succesvolle implementatie. ‘Provincies moeten weten wat er op ze afkomt 

en hoe ze daarop kunnen inspelen’, zegt Meine Bruinsma van het Interprovinciaal Overleg (IPO). 

 Lees het hele bericht
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Korte berichten

AERIUS Calculator
Samen met (toekomstige) gebruikers voert het PAS-bureau in 

maart een gebruikersacceptatietest uit van AERIUS Calcultator.

Opleidingen
De ‘koplopergroep’ begint in maart aan de 

eerste opleidingen PAS en AERIUS. 

AdviesCommissie Schade Grondwater
Per 1 maart is het secretariaat van de AdviesCommissie Schade 

Grondwater ondergebracht bij BIJ12. De ACSG is een deskun-

dige en onafhankelijke adviesorgaan, die adviseert over ver-

meende schade als gevolg van een onttrekking of infiltratie van 

grondwater waarvoor een watervergunning is afgegeven. Dit 

doen zij in opdracht van de provincies. 



Walter Kooy en Henk Menninga

Céline Hoon en Femke Gerretsen

http://www.bij12.nl/bij12units/natuurinformatie-en-beheer/nieuws/lerend-beheren-op-naar-een-effectiever-agrarisch-natuurbeheer-door-collectieven/
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/nieuws/bij12-pas-campus-in-ontwikkeling/
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/nieuws/implementatie-pas-regeling/
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/nieuws/adviescommissie-schade-grondwater/

