
Domein Regelingen en DKN – Beheerorganisatie SNL – Portaal Natuur en Landschap 
Interprovinciaal overleg (IPO) 

Domein Regelingen en DKN 

In dit domein bespreken de provincies de besluitvorming en uitvoering van de SNL-

regelingen en het technisch beheer van de Index Natuur en Landschap en de Catalogus 
Groenblauwe Diensten. 

Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland 

Deze IPO-commissie is samengesteld uit de Gedeputeerden Landelijk Gebied van de 

twaalf provincies. De belangrijkste interprovinciale besluiten over de invoering van het 

SNL worden in deze commissie genomen, voordat deze worden doorgevoerd in de 

individuele provincies. Interprovinciale wijzigingen van het Stelsel (verordeningen, 

overeenkomsten, financiering, etc.) worden aan de commissie voorgelegd om 

uniformiteit tussen provincies te waarborgen.   

Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland 

De Ambtelijke Adviescommissie bereidt de besluiten van de Bestuurlijke Adviescommissie 

voor en zet de strategie uit voor de beleidsontwikkeling voor natuur en landschap en 

natuurkwaliteit. Voor het SNL besluit zij over de operationele uitvoering in de provincies 

en de gezamenlijke inzet voor de aansturing van de uitvoerende diensten. De commissie 

stuurt ook op de ontwikkeling van de Digitale Keten Natuur (DKN) door te besluiten over 
de visie, uitwerking en financiering van de DKN.  

Werkgroep Natuurbeheer 

De werkgroep Natuurbeheer heeft bij de provincies een centrale rol bij alle aspecten van 

de  uitvoering en het beheer van het SNL. De werkgroep is het brandpunt van de 

activiteiten in interprovinciaal verband. Daarbij ligt een zwaar accent op de 

interprovinciale uniformiteit om de uitvoeringskosten van de regelingen binnen de perken 

te houden. De werkgroep besluit ook over het opstarten en de voortgang van projecten 
voor de doorontwikkeling van de Digitale Keten Natuur.  

In de werkgroep natuurbeheer zijn de volgende partijen vertegenwoordig: de provincies 

Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, 

Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, Interprovinciaal overleg (IPO), Dienst 

Regelingen (DR), Dienst Landelijk Gebied (DLG).   

Stuurgroep Digitale Keten Natuur (DKN) 

De Stuurgroep DKN is verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van projecten die 

bijdragen aan de visie op en doelstellingen van de Digitale Keten Natuur. Dit zijn alle 

projecten die de provincies in de Digitale Keten Natuur oppakken, met name projecten 

gericht op de verdere ontwikkeling van het Informatiemodel Natuur (IMNa)  en 
beheerprojecten bij de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO)-Provincies.  

De stuurgroep vervult een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol 

voor de projecten. Na afronding van een projectfase bekijkt de Stuurgroep de 
projectresultaten, doelstellingen en projectrisico's.  

Provincies 

De twaalf provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid en de inrichting van het 

landelijk gebied, volgens de afspraken in het decentralisatieakkoord Natuur. Voor het 

SNL is elk van de twaalf provincies verantwoordelijk voor de subsidieverlening en de 

instrumenten hiervoor. Iedere provincie stelt jaarlijks de regelingen en de bijbehorende 

financiering vast voor het volgende beheerjaar.   

 


