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Highlights
BIJ12, nieuw maar toch bekend!

Sinds januari 2014 is BIJ12 de uitvoeringsorganisatie voor provincies. BIJ12 

is in het kader van de transitie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 

decentralisatie van het natuurbeleid in het leven geroepen door de provincies. 

Zij brachten met BIJ12 allerlei kennis en informatie over het landelijk gebied 

en de fysieke leefomgeving in één organisatie bijeen. Die bundeling zorgt voor 

uniformiteit in informatievoorziening en uitvoering van provinciale regelingen.  

BIJ12 is een servicegerichte organisatie met proactieve professionals 

die het werkveld van provincies goed kent. Denk bijvoorbeeld aan het 

Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL). Sommige werkzaamheden 

verrichten we, in opdracht van provincies, ook voor het Rijk. Bijvoorbeeld bij 

de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof door het PAS-bureau. 

En we werken samen met ketenpartners, zoals waterschappen, aan een 

goede informatievoorziening via GBO provincies, de gemeenschappelijke 

beheerorganisatie van landelijke informatiesystemen. Bij BIJ12 is ook 

het Faunafonds ondergebracht dat agrariërs tegemoetkomingen verleent 

bij schade door beschermde inheemse dieren. BIJ12 neemt daarnaast de 

exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna voor haar rekening. 

Dienstbaar, professioneel en servicegericht; zo zien wij onze rol 

als uitvoeringsorganisatie. Als ons werk bijdraagt aan een soepele 

beleidsuitvoering in uw provincie of organisatie, dan doen wij ons werk goed. 

BIJ12 is een nieuwe organisatie. Om deze reden stellen wij ons eerst voor. In 

deze special leest u over waar we vandaan komen en laten we u kennismaken 

met het werk dat wij voor u doen. Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief 

blijft u op de hoogte van alle nieuws en ontwikkelingen over en rond BIJ12. 

Informatie die voor de uitvoering van uw werk nuttig én interessant is.  

Marly Bloem, directeur a.i.

Drie veranderingen in beleidsregels 

Faunafonds 

 Lees verder op  pagina 2

Wat doet de unit PAS-bureau? 

 Lees verder op  pagina 3

Van 36 naar 1 - Transitie Atos

 Lees verder op  pagina 4

Naar een nieuwe digitale werkelijkheid  

 Lees verder op  pagina 5

Direct naar:

Hoe BIJ12 aan haar naam kwam

Kom vergaderen bij BIJ12!

De werkzaamheden van 

de units van BIJ12

Marly Bloem,  directeur a.i. 
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http://www.bij12.nl/over-bij12/totstandkoming-van-de-naam/
http://www.bij12.nl/?p=5726
http://www.bij12.nl/bij12units/
http://www.bij12.nl/bij12units/
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Interview: Twintig jaar ganzenoverlast
Het Faunafonds voert alle wettelijke taken uit met betrekking tot faunaschade aan landbouwgewassen die zijn 

veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten. Het Faunafonds, sinds januari 2014 onderdeel van BIJ12, 

adviseert over het voorkomen en bestrijden van faunaschade. In bepaalde gevallen kunnen agrariërs bij BIJ12 

terecht voor een tegemoetkoming. Albert Hooijer uit Weesp, agrariër in hart en nieren, maakt gebruik van die 

regeling omdat hij veel last van ganzen heeft. Albert is vanaf zijn achttiende werkzaam in de melkveehouderij.  

 Lees het hele bericht

Onderzoeken

1. Effectiviteit van verjaging

2. Meerjarenprogramma Onderzoek

 Hier te downloaden 

 

Drie veranderingen in beleidsregels 
Agrariërs kunnen met bedrijfsmatige faunaschade te maken krijgen. Die schade wordt veroorzaakt door be-

schermde, inheemse diersoorten. Het Faunafonds keert in bepaalde gevallen een tegemoetkoming voor die 

schade uit. Of een agrariër hier wel of niet voor in aanmerking komt, is vastgelegd in zogenoemde beleidsre-

gels. Op verzoek van de provincies zijn er in die regels drie veranderingen doorgevoerd. Om welke veranderin-

gen gaat het?  Lees het hele bericht

Unit Faunafonds

Albert Hooijer: 

“Het leiden van een
agrarisch bedrijf is 

echt lastiger geworden 
door de overlast 

van ganzen.”

Infographic
 klik op de gans voor de gehele infographic

 

Albert Hooijer, agrariër melkveebedrijf



Meer lezen over dit thema? 
Kijk dan op de pagina 
van het Faunafonds
 

http://www.bij12.nl/?p=5697
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/onderzoek/onderzoek-2014/
http://www.bij12.nl/?p=5695
http://www.bij12.nl/?p=5720
http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/overzicht/
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl


3 / 6BIJ12 Nieuwsbrief Oktober 2014

130

NOX

NH3 NOX

PAS-bureau bereidt PAS voor
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof. Bij BIJ12 

is het PAS-bureau ondergebracht, dat onder meer bevoegde gezagen ondersteunt bij het verlenen 

van Nb-wet-vergunningen onder de PAS. Het PAS-bureau is een unit van BIJ12 en houdt zich bezig 

met de voorbereidingen op de PAS en ondersteunt in het proces van uitvoering. Een stand van za-

ken.   Lees het hele bericht

 

Vergunningsaanvragen Natuurbeschermingswet stapelen zich op
Heel vergunningenland – waaronder ook de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) - kijkt reik-

halzend uit naar de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Eerste Kamer stemde 

op 7 oktober in met het wetsvoorstel PAS. De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van 19 

Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant, die onder meer taken uitvoert op het gebied 

van vergunningen. Inmiddels is er een forse werkvoorraad ontstaan in vergunningsaanvragen in het 

kader van de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Edwin Wieman, adviseur Groene Wetten en coördi-

nator PAS, ziet hobbels.   Lees het hele bericht

De PAS in een notendop - inclusief praktijkvoorbeeld
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan 

de problematiek rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese na-

tuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. 

Een ambitieuze maar ook realistische aanpak die zorgt voor balans tussen ecologie en economie.

Download hier de PAS-wijzer 

Unit PAS-Bureau



Infographic
Klik op de afbeelding voor het totale plaatje

Het PAS-bureau 
krijgt als waakhond 
een belangrijke 
rol in het slagen 
van de PAS.””Edwin Wieman,  adviseur  

Groene Wetten en Coördinator 
Programmatische Aanpak 

Stikstof bij de provincie 
Noord-Brabant

Quote





Meer lezen over dit thema? 
Kijk dan op de pagina van het PAS-bureau
 

http://www.bij12.nl/?p=5707
http://www.bij12.nl/?p=5705
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/nieuws/pas-krijgt-steun-van-tweede-kamer/
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/programmatische-aanpak-stikstof-pas/
http://www.bij12.nl/?p=5723
http://www.bij12.nl/bij12units/pas-bureau/overzicht/
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl
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Geografische
informatie

Van 36 naar 1 - Transitie Atos
Provincies maken gebruik van een of meerdere landelijke applicaties, waar gegevens in worden verzameld. Provincies en hun partners 

werken met die gegevens. Goed en betrouwbaar beheer van deze gegevens is zeer belangrijk. Eerst beheerden 36 partijen de applica-

ties. Logistiek gezien betekenen veel verschillende beheerders ook een hoop gedoe. Erik Jungerius, portefeuillehouder GBO provincies 

vanuit de BIJ12-Raad en de AAC Middelen vindt het een verstandige strategie: “Zo wordt het voor GBO provincies veel makkelijker om 

efficiënt met de omvang van de portefeuille met applicaties om te gaan. Door naar een partij te over te stappen, bezuinig je én versim-

pel je ook het management dat je over het beheer van je applicaties voert.”

  Lees het hele bericht

 

‘Kosten worden teruggedrongen’
GBO provincies is geen onbekende in provincieland. Vanaf ja-

nuari werden haar werkzaamheden overgeheveld van het In-

terprovinciaal Overleg (IPO) naar BIJ12. Provincies kunnen ge-

zamenlijk gebruikmaken van de applicaties die GBO provincies 

beheert. Volgens Rob Ummels, landelijk coördinator en kwa-

liteitsmanager is dit voordelig: “Hierdoor gaan de kosten voor 

provincies naar beneden en de kwaliteit omhoog.” Drie vragen 

over het werk van GBO provincies.  

 Lees het hele bericht

 

Gegevens kwaliteit zwemwater 
voorkomt gezondheidrisico’s 
 “Zwemmen ontraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huid-

irritatie en maag- en darmklachten. Negatief zwemadvies.”, 

staat op het schermpje van de mobiele telefoon na het intypen 

van een bepaalde zwemplek in Nederland in de Zwemwater 

app. Deze app informeert je in no time over de kwaliteit van 

het zwemwater in een willekeurige provincie of waterschap, de 

voorzieningen rondom de zwemplek en hoe je er kunt komen.   

 Lees het hele bericht

 

Unit GBO Provincies

“Provincies hebben baat bij GBO provincies. Het is een platform 
waarmee applicaties, die in het verleden door één of meer provincies zijn 
ontwikkeld, voor alle provincies beschikbaar zijn. Kennis en toepassing van 
informatiesystemen kunnen worden gedeeld. Dat is kostenbewust.”

Erik Jungerius, portefeuillehouder GBO provincies BIJ12-raad

Carla Nikkels, landelijk coördinator ZwemwaterportaalRob Ummels, landelijke coördinator en kwaliteitsmanager

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

http://www.bij12.nl/?p=5711
http://www.bij12.nl/?p=5681
http://www.bij12.nl/?p=5666
http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/overzicht/
http://www.bij12.nl/bij12units/gbo-provincies/overzicht/
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl
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Factsheet Voortgangsrap-

portages Natuur

Project Voortgangsrapportages Natuur: 
“Nieuwe digitale werkelijkheid bij 
provincies en natuurbeheerders’
Sinds 2014 zijn de provincies op grond van het Natuurpact verantwoor-

delijk voor de ontwikkeling en realisatie van het Natuur Netwerk Ne-

derland. Vanaf 2015 nemen de provincies het stokje over van Dienst 

Landelijk Gebied en gaan zelf rapportages over de verwerving, inrich-

ting en het beheer van natuurgronden opstellen. Zo kunnen provincies 

beter sturen op hun natuurbeleid. Ook kunnen zij de financiële mid-

delen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgronden straks 

beter inzetten tegen lagere administratieve lasten.  Lees het hele 

bericht

Natuur- en landschapsbeheer in Nederland: 
overleg en samenwerking
Provincies zo ondersteunen dat zij zo efficiënt en effectief mogelijk natuur- en 

landschapsbeheer kunnen uitvoeren. Dat doet BIJ12 met andere partijen zoals 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Volgens Herman Cohen 

Stuart, senior beleidsadviseur bij BIJ12, floreert samenwerking door overleg in 

combinatie met een stabiele begeleiding: “Het gaat erom dat je op de goede plek-

ken, op de goede momenten, met de juiste partijen in de keten, goede besluiten 

neemt.”   Lees het hele bericht

 

Provinciale coördinatoren Monitoring blij met NDFF

Provincies zijn weer helemaal bij wat betreft de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de 

meest complete natuurdatabank van Nederland waar online informatie over natuur kan worden opgevraagd 

en beheerd. De databank geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en die-

ren. In de NDFF zijn uitsluitend gevalideerde gegevens opgeslagen. De Provinciale Coördinatoren Monitoring 

(PCO) die maandelijks centraal afstemmen over de monitoringsopgaven van provincies, woonden een presen-

tatie bij over de overgang van de exploitatie van de NDFF van Stichting Gegevensautoriteit Natuur naar BIJ12.

Mira Heesakkers, coördinator monitoring bij de provincie Noord-Holland: “De presentatie gaf ons als provin-

cies, een helder beeld van de stand van zaken bij de NDFF. Goed om te zien dat de organisatie werk maakt van 

het continu verbeteren en aanvullen van de database. Zo wordt de NDFF voor ons een steeds completere en 

beter bruikbare bron van natuurinformatie. Fijn om nu ook de mensen die er aan werken nu ook eens persoon-

lijk te hebben ontmoet.”  Lees het hele bericht

Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer

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

Herman Cohen Stuart, senior beleidsadviseur

http://www.bij12.nl/?p=5689
http://www.bij12.nl/?p=5689
http://www.bij12.nl/?p=5693
http://www.bij12.nl/?p=5691
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl
http://www.portaalNatuurenLandschap.nl
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Op naar de 1000! 
Wist u dat het voor provincies en medewerkers van het IPO mo-

gelijk is om bij BIJ12 te vergaderen? Er zijn vijf vergaderzalen. 

Woensdag 10 september vond onze 700e externe vergadering 

plaats! De eer viel ten deel aan het overleg ‘werkgroep midde-

len transitie DLG’ onder leiding van Ton van Vroenhoven. 

Van Vroenhoven: “Bij BIJ12 is het geweldig goed vergaderen. 

Het is belangrijk dat we hier nog lang gebruik van kunnen ma-

ken. Je komt hier iedereen uit de provincies tegen.” 

We verwachten dit jaar 1000 vergaderingen voor de provincies 

te faciliteren.  Wilt u meer weten over de vergaderruimtes of 

wilt u een vergaderruimte reserveren? Neem dan contact op 

met BIJ12. 

 

Tweets
Volg ons op

Twitter, Facebook en LinkedIn

 

Mooi hè? De Nederlandse natuur!
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BIJBLIJVEN

Colofon

Dit een uitgave van BIJ12 

Leidseveer 2, 3511 SB  Utrecht
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