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Domein Aansturing Diensten 

In het domein Aansturing Diensten overleggen overheidspartijen over de technische 

uitvoering van het SNL en de aansturing van de uitvoerende diensten. 

Stuurgroep Aansturing Diensten 

De taken en rollen voor de aansturing van de uitvoerende diensten tussen het ministerie 

van EZ, IPO, Dienst Regelingen (DR), Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liggen vast in een protocol. De Stuurgroep richt zich 

op de manier waarop de diensten de uitvoering van het SNL vormgeven binnen de 

gemaakte afspraken in het protocol en de prestatieovereenkomst van elke provincie met 

de diensten. Het gaat ook om het tijdig oplossen van knelpunten in de uitvoering en 

verbeteringen hierin aanbrengen. Belangrijk is ook de invoering van de digitale 

informatiesystemen bij DR (en DLG), de Digitale Keten Natuur en een goed afgestemde 

communicatie naar beheerders.  

In de Stuurgroep Aansturing Diensten zijn vertegenwoordigd: het ministerie van EZ, 
Interprovinciaal overleg (IPO) / provincies, Dienst Regelingen (DR).  

Coördinatieteam Uitvoering 

Het Coördinatieteam bereidt de agenda van de Stuurgroep voor en zorgt voor de 

coördinatie tussen de activiteiten van EZ, IPO en de uitvoerende diensten voor SNL. Dan 

gaat het bijvoorbeeld om de impact van nieuwe ontwikkelingen (GLB en POP) op het SNL 

en de communicatie daarover, maar ook over de effectiviteit van de certificering. 

Daarnaast ontwikkelt en evalueert het coördinatieteam de processen in het hele SNL 

stelsel.  

 

Aan het Coördinatieteam Uitvoering nemen deel: het ministerie van EZ, IPO, provincies 
Utrecht en Drenthe, Dienst Regelingen (DR), Dienst Landelijk Gebied (DLG). 

Werkgroep Communicatie SNL 

De werkgroep Communicatie SNL bedenkt en werkt aan de communicatiestrategie en -

aanpak rondom SNL en de Catalogus Groenblauwe Diensten, inclusief de richtlijnen en 

kaders hiervoor. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van 
het communicatieplan SNL en coördineert diverse communicatieacties. 

Dienst Regelingen 

Dienst Regelingen (DR) voert de subsidieregelingen uit in opdracht van de provincies en 
is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de aanvraagprocedure voor SNL.  

Dienst Landelijk Gebied 

De controles op het natuurbeheer van SNL voor niet-gecertificeerde beheerders van SNL 

worden uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied (DLG). DLG verzorgt, met de provinciale 

informatieloketten (ook wel groenloketten genoemd), ook de aanvraagbegeleiding 

namens de provincies. Dit betekent dat beheerders advies kunnen krijgen over de 
aanvraagmogelijkheden op basis van de provinciale natuurbeheerplannen.  

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert de controles uit op het agrarisch 

natuurbeheer van SNL.  

Stichting Certificering SNL 

De Stichting Certificering SNL verzorgt de certificering voor de (agrarische) 

natuurbeheerders. Enige tijd na het verstrekken van het certificaat wordt een audit 

afgelegd aan de gecertificeerde beheerders. Hierbij wordt nagegaan of de gemaakte 

afspraken ook worden nagekomen. 


