
  

 

  

  
 

  

Geacht statenlid, 

 

Op het afgelopen IPO-jaarcongres heeft u tijdens de Meet&Greet al kort kennis kunnen maken 

met BIJ12. Als uitvoeringsorganisatie van het IPO ondersteunen wij provincies bij hun taken op 

het gebied van natuur en landschap, stikstof, faunaschade, grondwaterschade en beheer van 

gemeenschappelijke informatiesystemen. 

 

Als vervolg op het IPO-jaarcongres nodigen wij u van harte uit voor een werkbezoek aan BIJ12 

op maandag 23 maart 2020.  

 

Tijdens het werkbezoek maakt u via workshops nader kennis met ons werk. U kunt kiezen uit 

de volgende thema's:  

• Stikstof: landelijk informatiepunt stikstof, samenwerken rond data. 

  



• Subsidiestelsel Natuur en Landschap: voor beheer en ontwikkeling van natuur en 

boerennatuur. 

• Natuurmonitoring: verzamelen, verwerken en rapporteren, bijvoorbeeld de 

Voortgangsrapportage Natuur. 

• Nationale Databank Flora en Fauna: met meer dan 150 miljoen waarnemingen dé bron 

van gegevens over (beschermde) planten en dieren voor ruimtelijke ontwikkelingen, 

natuurbeheer en beleidsevaluatie stikstof. 

• Faunaschade: voorkomen, bestrijden en vergoeden van schade door dieren, van gans 

tot wolf. 

• Grondwaterschade: onderzoek en advies over schade door grondwaterwinningen met 

provinciale vergunning. 

• Omgevingswet: informatieproducten over natuur en externe veiligheid voor toepassing 

in de nieuwe Omgevingswet, zoals de Informatiekaart Natuur. 

• Beheer van informatievoorzieningen voor provincies en publiek: zoals Archeodepot.nl, 

Risicokaart.nl en Zwemwaterportaal.nl. 

U kunt uw belangstelling voor één of meer onderwerpen doorgeven via het aanmeldformulier. 

Mist u een onderwerp? Dan kunt u dit op het formulier aangeven. 

 

Programma  

15.30 uur  Ontvangst met koffie en thee 

16.00 uur   Welkom en introductie BIJ12                 

16.15 uur   Workshops 

17.45 uur   Wrap up 

18.15 uur   Dinerbuffet 

 

Tijdens het programma is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en ontmoeting met 

andere statenleden. 

 

Adres 

BIJ12, Leidseveer 2, 3511 SB, Utrecht. Kijk hier voor de routebeschrijving. 

 

U kunt via onderstaande link aangeven of u aanwezig bent. Graag tot ziens op 23 maart! 

 

Henry Meijdam                                          Jolinda van der Endt                 

directeur IPO                                             directeur BIJ12  

 
   

  
 

  

  

  Ja, ik ben aanwezig  >    
  
 

  

 

  
 

  

  

  Nee, ik ben niet aanwezig  >    
  
 

  

 

https://protect-de.mimecast.com/s/Yvq_C6WDxjF7q21T6Q2xt?domain=archeodepot.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/bZQzC79EykI2w5QcBBzvh?domain=risicokaart.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/mZLQC83GzltWEVzFM_P1o?domain=zwemwaterportaal.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/AhqrC99JAmIADyMhPLrpO?domain=bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/XqShC08woBCQpOMF3pcVn?domain=bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/XqShC08woBCQpOMF3pcVn?domain=bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/LCIhCgpRDPCKDXmhZ7Y3F?domain=bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/LCIhCgpRDPCKDXmhZ7Y3F?domain=bij12.nl


  
     

 
   

Volg ons ook op 

  

 

Voor reactie: communicatie@bij12.nl 

Gegevens wijzigen 

Afmelden  
 

  

Over BIJ12 

  

De organisatie 

Nieuws 

Contact  
 

    

   

  
 

Leonieke Hurts 
Interprovinciaal Overleg 

Projectleider IPO Jaarcongres 2020 
 

Herengracht 23 
2511EG 
Tel:  
 

Email:  
 

 Den Haag 
+316209 77 078  

 

lhurts@ipo.nl 

    

  

 

 

  

 

 

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom 

 
 

 

mailto:communicatie@bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/DWEBCmq10Pt89wAfweqM1?domain=mailing.bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/7lyvCnR2mPUgk0KTz_q6o?domain=mailing.bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/Xm4GCoZ3nPU5QNBcmrWkj?domain=bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/eVp4CpZ4oPUq7rvh9rDBi?domain=bij12.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/4olmCqQgp9InVAztgVMDS?domain=bij12.nl
tel:
mailto:lhurts@ipo.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/ZqKkCvQnxkIqRm2hPxsYb?domain=nieuws.ipo.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/9-JRCjYXgPtDVL3Ix-HXt?domain=linkedin.com
https://protect-de.mimecast.com/s/LToqCk2YjPUAPVrh0DbNd?domain=twitter.com
https://protect-de.mimecast.com/s/MKc4ClRZkPUmjJAsNFjdg?domain=youtube.com
https://protect-de.mimecast.com/s/8u39Cr2jq6U7WK1T5CTBi?domain=ipo.nl

