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Stelsel SNL en Index 

In het domein Stelsel en Index overleggen overheden en beheerders over het 

beleidsinhoudelijke beheer van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, de Index Natuur 
en Landschap, de Catalogus Groenblauwe Diensten en het normkostensysteem.  

Stuurgroep SNL 

De Stuurgroep SNL is primair verantwoordelijk voor het functioneren van het Stelsel als 

geheel en de Index Natuur en Landschap. De Stuurgroep SNL is hét landelijke platform 

voor het overleg tussen provincies, het ministerie van Economische Zaken en beheerders 
over de uitvoering van het natuurbeheer in Nederland.  

In de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd: het Interprovinciaal overleg (IPO), Ministerie 

van EZ, AACVP-leden van provincies Noord-Brabant en Fryslân, Veelzijdig Boerenland, 

Natuurlijk Platteland Nederland, De 12 Landschappen, Staatsbosbeheer, Unie van 

Bosgroepen, Landschapsbeheer Nederland, Natuurmonumenten, Federatie Particulier 
Grondbezit (FPG), LTO, Planbureau voor de leefomgeving.  

Adviesgroep SNL 

De Adviesgroep bereidt de adviezen van de Stuurgroep SNL voor en zorgt voor de tijdige 

agendering van evaluaties en voorstellen voor actualisering van het Stelsel en de Index 

Natuur en Landschap, mede aan de hand van gesignaleerde ontwikkelingen en nieuwe 
beleidswensen.  

In de Adviesgroep zijn vertegenwoordigd: de provincies Fryslân, Noord-Brabant en 

Overijssel, Interprovinciaal overleg (IPO), ministerie van EZ, Natuurmonumenten, De 12 

Landschappen, Staatsbosbeheer, Unie van Bosgroepen, Veelzijdig Boerenland, Federatie 

Particulier Grondbezit (FPG), Agrarisch en Particulier natuur- en landschapsbeheer 

Nederland (APnl), Dienst Regelingen (DR), Dienst Landelijk Gebied (DLG), Planbureau 

voor de leefomgeving.  

Taakgroep Index (incl. Catalogus Groenblauwe Diensten)  

Deze Taakgroep houdt de Index Natuur en Landschap up-to-date met de systematiek 

van de normkosten, het bepalen van de standaardkostprijzen en voorstellen voor de 

tarieven en de tekst van de Index. Verder houdt de taakgroep de Catalogus Groenblauwe 

Diensten actueel. 

Aan de Taakgroep Index nemen deel: het Interprovinciaal overleg (IPO), de provincies 

Limburg, Zeeland en Fryslân, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Dienst Regelingen (DR), 

Veelzijdig Boerenland, De 12 Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Natuurlijk Platteland Nederland, Landschapsbeheer Nederland, Unie van Bosgroepen.  

Taakgroep Collectief beheer 

Deze Taakgroep richt zich op de verdere ontwikkeling van de systematiek van het 
collectief beheer, in eerste instantie voor weidevogels en akkervogels.  

Aan deze Taakgroep nemen deel: de provincies Overijssel, Fryslân, Utrecht, Noord-

Holland, Zuid-Holland en Drenthe, Interprovinciaal overleg (IPO), Dienst Regelingen 
(DR), Veelzijdig Boerenland, Landschapsbeheer Nederland.  

Taakgroep Natuurkwaliteit en monitoring 

Deze taakgroep richt zich op het verder uitwerken en implementeren van een systeem 
waarmee het beleid sturen op de kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) via: 
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 heldere kaders voor beleidssturing en de informatiebehoefte over de  

kwaliteit van de EHS en Natura2000-gebieden bij EZ en IPO / provincies 

 een systeem van kwaliteitsklassen als kwaliteitsmaatlatten 

 een monitorstrategie, die zoveel mogelijk uitgaat van bestaande meetnetten en 

gegevensverzamelingen 
 een goede afstemming van de monitoringsactiviteiten in de keten 

Aan deze Taakgroep nemen deel: het Interprovinciaal overleg (IPO), de provincies 

Friesland, Zeeland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht, Federatie Particulier 

Grondbezit (FPG), Unie van Bosgroepen, De 12 Landschappen, Veelzijdig Boerenland, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.  

Wageningen Universiteit en Research (WUR) en andere instituten  

Voor het up-to-date houden en doorontwikkelen van het SNL wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van (wetenschappelijke) kennis van onafhankelijke instituten en 

instanties. Deze kennisinstituten zorgen voor de referentiekaders van het SNL. Belangrijk 

onderdeel hiervan is de opbouw van de gehanteerde tarieven in de Index Natuur en 
Landschap, waarin de WUR en Alterra advies geven over de kostennormen. 

 


