SAVE THE DATE
15 NOVEMBER 2017
PAS-Campus Bijeenkomst: PAS Kennis en Onderzoek
9:30 - 12:30

Bijeenkomst Evaluatie Kennisnetwerk OBN
13:30 - 17:00

Geachte genodigde,
Graag attenderen we u via deze save-the-date op twee interessante bijeenkomsten. Natuurbeleid is een
kerntaak van de provincie en samen met u, betrokkenen en belangstellenden ontwikkelen we kennis
over Programma Aanpak Stikstof (PAS) en natuurbeheer in de praktijk.
Deel uw kennis tijdens de PAS-Campus Bijeenkomst: ‘PAS Kennis en Onderzoek’ en de Bijeenkomst ‘Evaluatie Kennisnetwerk OBN’. De bijeenkomsten vinden plaats op dezelfde dag en locatie. U kunt zich voor
één of beide bijeenkomsten aanmelden. Hieronder leest u welk programma en bijeenkomst het beste bij
u past.

PAS-Campus Bijeenkomst: PAS Kennis en Onderzoek
Kennis en onderzoek zijn onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de PAS in de praktijk. We zoeken voortdurend naar samenwerking bij het organiseren van onderzoek om het effectiever en (kosten) efficiënter te
maken. Vragen die leven nemen we onder de loep om samen te komen tot effectieve en doelmatige herstelmaatregelen. Meer informatie en aanmelden op pagina 2.

Bijeenkomst Evaluatie Kennisnetwerk OBN.
Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) vormt een belangrijke brug van de wetenschap naar natuurbeleid en -beheer in de praktijk. Onafhankelijke onderzoekers presenteren de conceptevaluatieresultaten van het kennisnetwerk OBN in deze bijeenkomst. U gaat in gesprek over de evaluatiebevindingen om deze te verifiëren en verrijken. Meer informatie en aanmelden op pagina 3.

Reserveer deze datum nu alvast in uw agenda! Wij zien u graag op 15 november.
Met vriendelijke groet,
Jan Willem van der Vegte, Manager PAS-Bureau
Jolinda van der Endt, Manager Natuurinformatie & Natuurbeheer

SAVE THE DATE / 15 NOV

PAS-CAMPUS BIJEENKOMST: PAS KENNIS EN ONDERZOEK
(OCHTEND)
Kennis en onderzoek zijn onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de PAS in de praktijk.
Om deze reden organiseert de PAS-Campus op woendagochtend 15 november 2017 de bijeenkomst ‘PAS
Kennis en onderzoek’.
BIJ12 heeft een inventarisatie gehouden van de kennisvragen over de PAS die bij provincies leven. Het
OBN-netwerk heeft deze kennisvragen gescreend. Een deel van de vragen wordt al uitgezocht of
gemonitord. Resultaten hiervan zullen op effectieve wijze worden gedeeld met betrokkenen, onder meer
provincies, en vertaald naar de praktijk. Het overige deel van de vragen is nog onbeantwoord en moet in
deze PAS-periode nog worden onderzocht. Het doel is uiteindelijk te komen tot effectieve en doelmatige
herstelmaatregelen.

VOOR WIE
De bijeenkomst is voor provinciale PAS-deskundigen / -beleidsmedewerkers, PAS-deskundigen van het
Kennisnetwerk OBN en medewerkers van BIJ12.

PROGRAMMA
Samen met u maken we een vertaling van de nog openstaande kennisvragen naar een overzienbare programmatische onderzoeksaanpak. Dit doen we door na te gaan:
• of alle nu nog openstaande onderzoeksvragen voor PAS-Natuur compleet en volledig zijn;
• hoe we deze vragen – al dan niet gezamenlijk - kunnen beleggen.
We werken aan borging van de uitvoering en de vertaling van de beschikbare kennis en monitoringresultaten omtrent de overige kennisvragen naar de praktijk van herstelmaatregelen en natuurbeheer door:
• in groepen beschikbare en nieuwe handvatten te bespreken voor het delen van bestaande kennis;
• te verkennen wat nodig is om de resultaten van lopende onderzoeken te vertalen naar de praktijk;
• individuele PAS-vragen te beantwoorden in een speeddate met experts.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum en tijd: 		
Locatie: 		

woensdag 15 november 2017, 9.30 – 12.30 uur (lunch vanaf 12.30)
Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT Houten, www.makeblijde.nl

AANMELDEN
Aanmelden voor de PAS-Campus bijeenkomst kan via deze link. In het aanmeldformulier meldt u zich
aan voor één van de twee bijeenkomsten of u klikt op ‘beide bijeenkomsten’. U kunt zich ook aanmelden
voor de lunch. Na aanmelding ontvangt u een aanmeldbevestiging.

VRAGEN?
Heeft u vragen, stuur dan een mail naar pascampus@bij12.nl.

SAVE THE DATE / 15 NOV

BIJEENKOMST: EVALUATIE KENNISNETWERK OBN
(MIDDAG)
Doel van de bijeenkomst is het bespreken en verdiepen van de concept uitkomsten van de op dit
moment lopende evaluatie van het OBN Kennisnetwerk.
Tijdens de bijeenkomst worden de concept evaluatieresultaten door de onderzoekers gepresenteerd
aan partijen die belang hebben bij of stellen in OBN-kennis. Deze bijeenkomst is op woensdagmiddag 15
november 2017 vanaf 13.30 uur na afloop van de bijeenkomst ‘PAS Kennis en onderzoek’.

VOOR WIE
Contactpersonen natuurbeleid, (agrarisch) natuurbeheer en PAS van provincies, EZ, BIJ12 en IPO; leden
van OBN-deskundigenteams en OBN-adviescommissie; vertegenwoordigers van natuurbeheerders vanuit
de VBNE; vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen.

PROGRAMMA
Deelnemers gaan in groepen in gesprek over de evaluatiebevindingen om ze te verifiëren en te verrijken.
De gesprekken zullen zich richten op enkele nog te bepalen kernthema’s uit de evaluatie. Daarbij komen
leer- en verbeterpunten en toekomstgerichte aanbevelingen aanbod voor onder meer inhoud/kennisagenda, governance, sturing en organisatie van het OBN Kennisnetwerk.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum en tijd: 		
Locatie: 		

woensdag 15 november 2017, 13.30 – 17.00 uur
Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT Houten, www.makeblijde.nl

AANMELDEN
Aanmelden voor de bijeenkomst ‘Evaluatie kennisnetwerk OBN’ kan via deze link.
In het aanmeldformulier meldt u zich aan voor één van de twee bijeenkomsten of u klikt op
‘beide bijeenkomsten’. U kunt zich ook aanmelden voor de lunch.
Na aanmelding ontvangt u een aanmeldbevestiging.

VRAGEN?
Heeft u vragen, stuur dan een mail naar ton.heeren@bij12.nl.

