BIJ12 – uitvoeringsorganisatie voor provincies
BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. De organisatie is in 2013 opgericht.
We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken. BIJ12 heeft een
formatie van ruim 80 fte en heeft daarnaast een wisselend aantal tijdelijke medewerkers.
We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units:
•
•
•
•

Natuurinformatie en Natuurbeheer
Faunazaken/AdviesCommissie Schade Grondwater/Subsidieregeling Opruiming Drugsafval
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) Provincies

Deze units worden ondersteund door het team Bedrijfsvoering.
Aanleiding oprichting BIJ12
In 2011 nam het bestuur van het IPO het besluit dat het IPO-bureau alleen nog zou acteren vanuit de
rollen ‘belangenbehartiging’ en ‘innovatie en uitwisseling’. Dit betekende onder andere dat
uitvoerende gemeenschappelijke werkzaamheden niet meer binnen het IPO-bureau pasten. Daarnaast
maakte het Decentralisatieakkoord Natuur (2011) de provincies verantwoordelijk voor een aantal
nieuwe taken, en besloten de gezamenlijke overheden (ministerie van IenM, EZ en Defensie en de 12
provincies) een PAS-bureau in te stellen. De Kring van Provinciesecretarissen gaf in 2013 de opdracht
te onderzoeken of er een gemeenschappelijke werkorganisatie moest komen en hoe deze er dan uit
komt te zien. Op basis van deze opdracht werd in 2013 besloten om BIJ12 als gemeenschappelijke
uitvoeringsorganisatie onder te brengen bij de vereniging IPO, in de zogenoemde ‘IPO-schil’. In deze
constructie functioneert BIJ12 als zelfstandig onderdeel van het IPO en is er wat betreft
werkzaamheden een duidelijke afbakening tussen de werkzaamheden op het gebied van
belangenbehartiging en lobby, die bij het IPO-bureau zijn belegd, en uitvoerende werkzaamheden, die
bij BIJ12 zijn belegd. BIJ12 en het IPO-bureau werken sinds 2014 voor het IPO-bestuur en de
gezamenlijke provincies, ieder met hun eigen profiel. BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering
van hun gemeenschappelijke taken. Binnen BIJ12 zijn de volgende units ingericht: Unit Faunazaken/
AdviesCommissie Schade Grondwater, Subsidieregeling Opruiming Drugsafval, Unit Natuurinformatie
en Natuurbeheer, (Unit) Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, en de Unit GBO provincies.
IPO-Bureau en BIJ12
BIJ12 is materieel een zelfstandige organisatie en is er wat betreft werkzaamheden er een duidelijke
afbakening tussen de werkzaamheden op het gebied van belangenbehartiging en lobby, die bij het
IPO-bureau zijn belegd, en uitvoerende werkzaamheden, die bij BIJ12 zijn belegd. BIJ12 en het IPObureau werken sinds 2014 voor het IPO-bestuur en de gezamenlijke provincies, ieder met hun eigen
profiel.
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Governance
Voor de provinciale aansturing van BIJ12 zijn de volgende producten in het kader van de P&C-cyclus
van belang:
•

•

Begroting/jaarplan BIJ12 en de Jaarrekening/-verslag BIJ12. Beide worden jaarlijks vastgesteld
door het IPO-bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De voorbereiding hiervan
vindt met name plaats met onze ambtelijke opdrachtgevers vanuit de voor BIJ12 relevante
Ambtelijke adviescommissies.
Werkplan BIJ12 (uitwerking van jaarplan en begroting), Kwartaalrapportages over het werkplan
BIJ12 en Jaarrapportage over het werkplan BIJ12. Deze worden ook op met name ambtelijk niveau
in samenwerking met de provincies opgesteld en ter kennisname toegezonden aan de voor BIJ12
relevante Ambtelijke adviescommissies. Relevante Bestuurlijke adviescommissies ontvangen
alleen het werkplan.

BIJ12 werkt met ambtelijke en bestuurlijke portefeuillehouders vanuit de provincies, waar regulier
overleg mee plaatsvindt.
Financiering
BIJ12 wordt vrijwel geheel gefinancierd door de provincies. Voor de verschillende onderwerpen waar
BIJ12 gemeenschappelijke provinciale werkzaamheden voor uitvoert, zijn verdeelsleutels
afgesproken. Elke provincies draagt voor een voor haar passend deel bij aan de kosten van deze
uitvoering. Zo draagt een provincie met bijvoorbeeld veel faunaschade meer bij aan het onderdeel
Faunazaken dan een provincie die weinig faunaschade heeft. Of een provincie met weinig
stikstofproblematiek draagt minder bij aan de kosten van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
dan een provincie waar dit wel veel voorkomt. De begroting en verantwoording hiervan staan in de
hierboven genoemde P&C producten, die ook een toelichting geven op de verdeelsleutel.

Organogram BIJ12

Missie
Wij voeren gemeenschappelijke opgaven van provincies voor de fysieke leefomgeving uit.
Visie
Wij staan voor een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor provincies. Wij leveren in opdracht
professionele rapportages, analyses, informatie(voorzieningen), adviezen, gegevensverzamelingen en
onderzoek, en we handelen faunaschades af.
Kernwaarden
Samen, betrouwbaar
Kerncompetenties
• (goed) Opdrachtnemerschap
• Resultaatgerichtheid
• Samenwerken

