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Inte rp rovin c ia a I Overleg

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft met ingang van 1 december een nieuw management en

met ingang van 1 januati 2OI4 zijn uitvoerende interprovinciale werkzaamheden ondergebracht in

de nieuwe werkorganisatie BIJ12, die gevestigd is in Utrecht. Daarmee is de transitie van het IPO,

die eind 2011 werd ingezet, afgerond.

In 2011 besloot het bestuur van het IPO tot een ingrijpende transitie. Kernpunten daarvan zijn
beperking van de inhoudelijke agenda, stroomlijning van de bestuurlijke en ambtelijke
adviesstructuur, afslanking van het IPO-bureau met ruim 30Vo van de formatie en uitplaatsing van

uitvoerendê interprovinciale werkzaamheden naar een nieuwe organisatie. In de bijlage informeren
wij u meer gedetailleerd over de uitkomsten van onze transitie.

Graag zetten wij in 2014 de goede en inspirerende samenwerking met u voort. Wij wensen u fijne
feestdagen en een mooi en gezond 2OI4!

vriendelijke groet,

NCIAAL OVERLEG

Gerard Beukema,

algemeen directeur
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Werkt voor provincies

Transitie IPO afgerond en start nieuwe organisatie voor uitvoerende
werkzaamheden BIJL2

Nieuw management IPO Den Haag

Nieuwe uitvoeringsorganisatie in Utrecht

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft met ingang van 1 december een nieuw

management en met ingang van 1 januari 2OL4 zijn de uitvoerende interprovinciale

werkzaamheden ondergebracht in de nieuwe werkorganisatie BIl12. Daarmee is de

transitie van het IPO, die eind 2011 werd ingezet, afgerond.

Transitie
In 2011 besloot het bestuur van IPO tot een ingrijpende transitie. Kernpunten daarvan zijn

beperking van de inhoudelijke agenda, stroomlijning van de bestuurlijke en ambtelijke

adviesstructuur, afslanking van het lPO-bureau met ruim 30Vo van de formatie en

uitplaatsing van uitvoerende interprovinciale werkzaamheden naar een nieuwe organisatie.

Management
Het IPO-bestuur heeft bij de transitie gekozen voor een eenhoofdige directie, die wordt
gevoerd door de huidige algemeen directeur, Gerard Beukema. Hij wordt ondersteund door

een management team die bestaat uit de nieuw aangetrokken teammanagers Rob Klooster
(ruimtelijke ontwikkeling, waterbeleid en mobiliteit), Lieke Hendrix (regionale economie,

energie, vitaal platteland en cultuur) en Carla Boot (bedrijfsvoering). Rob Klooster was

voorheen werkzaam bij de provincie Zuid-Holland als hoofd van de afdeling Economische

Zaken en Samenleving en later van de afdeling Bestuur. Lieke Hendrix werkte hiervoor als

directeur interim management bij AT Osborne. Het vernieuwde IPO-bureau zorgt onder
leiding van dit nieuwe management voor een professionele belangenbehartiging voor en

een inspirerende kennisuitwisseling met provincres,

BIJ12
Het bestuur van het IPO heeft ook besloten om met ingang van 1 januari 2OI4

uitvoerende (interprovinciale) werkzaamheden voor de provincies onder te brengen in de

nieuwe organisatie B[JI2. Directeur a.i. van BIl 12 is Marly Bloem, eerder directeur
Ecologie bij de provincie Noord-Brabant.

Efficiënt
BIl12 is opgericht om de provincies zo efficiënt mogelijkte ondersteunen bij de uitvoering

van beleid. Door decentralisatie van taken door de rijksoverheid hebben provincies meer

taken gekregen en is de noodzaak ontstaan om taken gezamenlijk op te pakken.

Daarnaast maken de medewerkers van provincies in hun dagelijkse praktijk steeds meer
gebruik van gemeenschappelijke informatiesystemen. Deze situatie vraagt om een

bundeling van kennis, uitvoeringskracht en de ondersteunende systemen,
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Beheer
Tot de activiteiten van BIJ12 behoren onder meer de uitvoering van het Subsidiestelsel

Natuur en Landschap en het aanbieden van Natuurinformatie onder de noemer DKN

(Digitale Keten Natuur). Ook GBO provincies, de gemeenschappelijke organisatie voor het

beheer van landelijke en interprovinciale informatiesystemen, werkt nu onder de vlag van

BIJ12. Deze organisatie is al sinds 2008 actief voor provincies en beheeft meerdan 20

applicaties, waaronder geavanceerde en landelijke geo-informatiesystemen en coördineert

de infrastructuur voor databeheer.

Faunafonds
Tot BIl 12 behoort nu ook het Faunafonds, de adviseur en uitvoerder van wettelijke taken

op het gebied van faunaschade aan landbouwgewassen, praktijkgericht wetenschappelijk

onderzoek, voorlichting en preventie. Het Faunafonds is een kennis- en adviescentrum en

werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van

Economische Zaken. Bij de start van BIJ12 verhuist het kantoor van het Faunafonds van

Dordrecht naar Utrecht,

PAS-bureau
Geheel nieuw onderdeel van BIl12 is het PAS-bureau. Het PAS-bureau is een onafhankelijk

interbestuurlijk bureau dat werkt in opdracht van provincies en de ministeries van EZ, I&M

en Defensie, Het PAS-bureau ondersteunt de bevoegde gezagen bij de

vergunningverlening volgens de Natuurbeschermingswet en geeft hen advies over het
gebruik van AERIUS. Aerius is een geavanceerd informatiesysteem dat stikstofdepositie in

en rond natuurgebieden in beeld brengt. Het bureau stelt de rappoftages op over de PAS

en bewaakt de monitoring die daarvoor nodig ts.


