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EIS en BIC 

Sedert de oprichting van het BIC (Biogeografisch Wonnatie 
Centrum) in 1987 (zie Nieuwsbrief 18: 8) zijn er frequent 
kontakten geweest tussen EIS en het RMNH (NNM) enerzijds 
en het BIC en NMF (direktie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer 
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) 
anderzijds. Deze gesprekken hebben geleid tot een principe
overeenkomst over samenwerking, en inmiddels ook geleid 
tot subsidiering van het EIS project 'Sprinkhanen en Krekels' 
(zie elders in dit nummer) en een subsidie aan het loopkever
projekt. 

Hoewel de definitieve bewoordingen van een samenwerkings
overeenkomst (Convenant) nog niet vastgesteld zijn, zijn de 
afspraken kort als volgt samen te vatten: 
1. NMF erkent EIS als belangriJKe landelijke organisatie op 
het gebied van inventarisaties van ongewervelden. NMF 
streeft ernaar 'diversificatie van fora' te voorkomen (d.w.z. 
streeft naar het vermijden van een onnodige toename van het 
aantal organisaties met aan EIS gelijke of gedeelteliJK gelijke 
of overlappende doelstellingen). 
2. Inventarisatie-projecten van EIS, zowel kartering als moni
toring, komen in principe in aanmerking voor financiële 
ondersteuning. 
3. Verponsing van data (data-entry) kan geheel of gedeeltelijk 
via het BIC plaatsvinden. 
4 . BIC kan desgewenst data van EIS beheren, en service 
bieden bij data-verwerking. Gebruik van zulke data door der
den is alleen mogelijk na autorisatie door de bronhouders (dus 
EIS en de werkgroepen). 
5. NMF en BIC kunnen om niet een beroep doen op de bij EIS 
aanwezige expertise. Hierbij bepaalt wel de omvang en de 
complexiteit van de vraag in hoeverre behandeling ervan 
mogelijk is. 

In 1990 heeft het BIC inmiddels de data entry voor twee grote 
projecten op zich genomen, namelijk de projecten 'Aculeaten' 
en 'Libellen'. Ook de verponsing van het sprinkhanen project 
zal bij het BIC plaatsvinden, evenals de totale verwerking van 
de sprinkhaan gegevens. Dit geldt voor ons als een proef-pro
ject, om te zien in hoeverre het practisch uitvoerbaar is de 
data-verwerking bij het BIC (en dus in Arnhem) en niet in 
Leiden plaats te laten vinden. V oor ons geldt in elk geval dat 
het een enorme ontlasting van het werk van Roy Kleukers 
betekent, zodat hij zich nu geheel op z'n eigenlijke werk kan 
richten. 

Het is wellicht nuttig hier te melden, dat in het kader van een 
reorganisatie van NMF (dat daarbij op zal gaan in de directie 
NBLF: Natuur, Bos, landschap en Fauna) het BIC een afde
ling zal worden van het nieuw op te richten hûormatie- en 
Kenniscentrum (IKC) van de directie NBLF, gevestigd te 
Wageningen. Naar verwachting zal deze reorganisatie in de 
tweede helft van 1991 zijn beslag krijgen. 

PGO-overleg 

Sedert begin 1988 is er een regelmatig overleg tussen de 
organisaties die zich met kartering en monitoring van Neder
landse planten en dieren bezighouden. Dit overleg, voort
gekomen uit een zekere onvrede over het functioneren van het 
BIC, werd in de loop van 1988 en 1989 min of meer gefor
maliseerd en bekend als PGO (Particuliere Gegevens-le
verende Organisaties) overleg. Naast EIS betreft dit o.a. orga
nisaties als de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhisto
rische Vereniging), SOVON (vogels), FLORON (planten), 
Nederlandse Mycologische Vereniging, Vlinderstichting, 
vereniging voor Zoogdierkunde, etc. Vertegenwoordigers van 
deze organisaties komen een aantal maal per jaar bijeen, 
meestal in de KNNV veldwinkel in Utrecht, en bespreken 
zaken die alle organisaties aangaan. Ook is er regelmatig 
overleg tussen de PGO's en NMF en het BIC, die deze groep 
als partner erkennen. Het voordeel hiervan is dat we met alle 
organisaties gezamenlijke afspraken kunnen maken met het 
BIC. 
Zaken die de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen zijn 
o.a.: 
- De wijze van toekenning van projectsubsidies. 
- Autorisatie van gegevens. Een steeds terugkerend, en nog 
niet afgerond onderwerp. Het PGO overleg poogt te komen tot 
een standaardisatie van afspraken met het BIC. 
- Onkostenvergoedingen voor levering gegevens. 
- Gezamenlijk opzetten van een meetnet voor flora en fauna. 
- Commentaar op het Natuurbeleidsplan van het ministerie 
LNV. 
- Het organiseren van een gezamenlijk symposium in 1989: 
'Het gebruik van inventarisatiegegevens in het Natuurbeleid'. 
Dit symposium was besloten, en vooral bedoeld voor mensen 
die betrokken zijn in beleid en natuurbeheer, juist niet voor de 
medewerkers van de PGO's. Op die dag hebben de gezamen
lijke PGO's zich gepresenteerd en het beleid gewezen op de 
mogelijkheden die zij als organisaties van vrijwilligers hebben 
om gegevens ten behoeve van het natuurbeleid te vergaren. 
- Adviescommissie BIC. Namens de PGO's zitten er vier 
leden (waaronder ondergetekende) in die adviescommissie. 
- Financiële problematiek. Zaken als BTW, salarisadmini
stratie etc. 
Het is ondoenlijk om hier uitgebreid op alle zaken in te gaan, 
maar iedere belangstellende kan bij mij het archief met ver
gaderstukken komen inzien. De vergaderingen worden 
meestal bijgewoond door ondergetekende, of een bestuurslid 
van de stichting EIS-Nederland. Daarnaast zijn de coördina
toren van de door BIC gesubsidieerde werkgroepen ook 
meestal aanwezig, op dit moment dus Hans Turin (Loopke
vers) en Roy Kleukers (Sprinkhanen). Een ieder die zaken 
heeft die hij of zij in dit overleg aan de orde gesteld zou willen 
zien, kan met mij daarover contact opnemen. 
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