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Dit introductiedossier is bedoeld om u een overzicht te geven van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV). Het beschrijft de organisatie van de dienstonderdelen van het kerndepartement, de 
NVWA en geeft het overzicht van de zelfstandige bestuursorganen verbonden aan LNV.

Dit dossier is opgebouwd vanuit het organogram; u kunt via het organogram navigeren naar de staf- en 
beleidsdirecties, diensten en instellingen van LNV. Binnen één kolom van één DG kunt u van directie naar 
directie. Een volgend DG bereikt u weer via de homeknop naar het organogram.

Vanwege de doorlooptijd is in dit dossier nog geen rekening gehouden met de recente ontwikkelingen uit het 
Regeerakkoord.

Homeknop - Navigatie naar organogram 
 
 

Vervolgknop binnen het zelfde hoofdstuk 
 
 

Doorbladeren 
 
 

Een printversie is mogelijk via het printicoon linksonder ieder pagina.

Leeswijzer
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Voorwoord
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Geachte bewindspersonen,
 
Welkom bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit introductiedossier is bedoeld als uw 
eerste kennismaking met de organisatie van het ministerie en de onderwerpen waar we aan werken. Het geeft per 
organisatieonderdeel in het kort het doel en de werkzaamheden weer. De komende weken zult u uitgebreid met de 
inhoud en werkwijzen binnen LNV kennismaken.

We kijken uit naar onze samenwerking en wensen u een goede en geslaagde tijd toe als bewindspersoon van het 
ministerie van LNV.

Namens alle medewerkers,

Jan-Kees Goet
Secretaris-generaal ministerie van LNV

Voorwoord
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Koers LNV 

Op het werkveld van LNV liggen grote en complexe opgaven. 
Nederland heeft zich nationaal en internationaal gecommit-
teerd aan fundamentele en ambitieuze doelen op het gebied 
van natuur en biodiversiteit (Vogel- en Habitatrichtlijn, wet 
stikstofreductie en natuurverbetering), klimaat 
(Klimaatakkoord) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water).  
LNV zet in op een duurzame productie binnen de grenzen van 
de milieugebruiksruimte en in evenwicht met de natuur.  Om 
daar te komen zijn in de komende jaren verdere stappen nodig 
die gepaard zullen gaan met nieuwe en soms moeilijke keuzes. 
Van álle betrokken partijen worden ingrijpende veranderingen 
gevraagd. LNV neemt in dit proces de regie. Door duidelijk te 
zijn over de doelen en door het samenspel te organiseren met 
betrokken partijen om deze doelen te realiseren. Drie lijnen stelt 
LNV daarbij centraal: 

Versterken natuur en biodiversiteit, bewegen 
naar een natuurinclusieve samenleving
Mondiaal en ook in ons land staan de natuur en de biodiversiteit 
zwaar onder druk. Zonder goed functionerende ecosystemen 
komen diensten die de natuur levert in gevaar, zoals onze 
voedsel- en drinkwatervoorziening. Internationaal zijn daarom 
ambitieuze afspraken en concrete acties nodig om de mondiale 
biodiversiteit te herstellen. Binnen Nederland werkt LNV, met de 
provincies, aan herstel en ontwikkeling van nieuwe natuur. 
Maar, niet alleen in natuurgebieden moeten we de natuur 
versterken, ook in het stedelijk en agrarisch gebied. In alle 
besluiten en handelingen willen we dat de effecten op de natuur 
en de kansen die natuur en natuurlijke processen bieden een 

vanzelfsprekend vertrekpunt zijn. Dit vraagt een omslag in 
gedrag, waarmee we de beweging maken naar een natuur-
inclusieve samenleving. Natuurlijke processen kunnen dan beter 
benut worden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven 
zoals brede welvaart, klimaatadaptatie en voedselvoorziening. 

Duurzaam perspectief voor de Nederlandse 
landbouw, tuinbouw en visserij
De Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij zijn van grote 
waarde. Hoogwaardige productie  gaat samen met een hoog 
niveau van kennis, technologie en innovatie. Dit draagt bij aan 
de verduurzaming van ketens en sectoren. Ondanks grote 
inspanningen in de afgelopen decennia, gaan de landbouw, 
tuinbouw en visserij nog over de grenzen van de milieu-
gebruiksruimte. Om deze situatie beheersbaar te houden zijn 
overheden en ondernemers klem komen te zitten in een 
stapeling van regelgeving en handhaving. Met de omslag naar 
kringlooplandbouw werken we aan efficiënt gebruik van 
grondstoffen en een productie die samen gaat met de natuur. 
Dit stelt ons in staat om ruim van de grenzen af te komen en 
nieuw perspectief te bieden aan ondernemers. Gestelde doelen 
vertalen wij door naar gebieden en bedrijven. Met de ontwik-
keling van kritische prestatie indicatoren wil LNV langjarig 
duidelijkheid bieden over de duurzame prestaties die van 
ondernemers verwacht worden én over de wijze waarop zij voor 
die prestaties beloond kunnen worden. Er ligt een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid bij marktpartijen, consumenten en 
overheden om duurzame prestaties beter te laten renderen. 
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Brede welvaart in het landelijk gebied 
In de komende jaren zullen agrarisch ondernemers in met name 
sectoren en gebieden met grote externe effecten stappen 
moeten zetten naar extensivering van hun bedrijfsvoering.  
Ook zullen er ondernemers zijn die stoppen. Tegelijk speelt in 
het landelijk gebied een veelheid aan andere ruimtelijke 
opgaven, waaronder het inpassen van duurzame energieop-
wekking, klimaatadaptatie, woningen en infrastructuur. Bezien 
vanuit het perspectief van brede welvaart gaat het óók om 
sociale en economische aspecten. Zoals de beschikbaarheid van 
voorzieningen en de structuur van economie en arbeidsmarkt. 
Het landelijk gebied is veerkrachtig, maar er bestaat ook 
onbehagen over toenemende welvaartsverschillen tussen 
gebieden en de afstand die gevoeld wordt tot ‘Den Haag’.  
De breedte van ontwikkelingen in het landelijk gebied vraagt 
om een actieve rol van LNV en andere overheden in het maken 
van integrale afwegingen en keuzes. Voor te onderscheiden 
gebieden moet er duidelijkheid zijn over de betekenis van de 
doelen. Plannen worden in samenwerking met gebiedspartijen 
gemaakt en in uitvoering gebracht. Daarbij wordt aansluiting 
gezocht op de identiteit en het landschap van een gebied 
evenals de processen die eerder in gang zijn gezet. 

Deze drie lijnen geven weer waar LNV naartoe werkt. Dat vraagt 
op vele onderdelen uitwerking. Onze kennis en ervaring dragen 
wij aan om tot politieke besluitvorming te komen over beleid, 
maatregelen en middelen. Daarbij werken wij intensief samen 
met stakeholders, uitvoeringsorganisaties en onze toezicht-
houder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 
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Kernwaarden

De kernwaarden verbindend, vernieuwend, slagvaardig en 
betrouwbaar zijn richtinggevend voor ons werk. 
 
Verbindend 
We zoeken de inhoudelijke verbinding en staan midden in de 
samenleving. We werken intensief samen met onze partners en 
verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag 
schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid.

Vernieuwend
We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die 
kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. 
We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en 
geven met durf en creativiteit richting aan ons werk.

Slagvaardig 
We bieden meerwaarde in de complexe en dynamische 
omgeving - vol dilemma’s – van LNV. Daarbij houden we het 
einddoel in de gaten en zijn we slagvaardig. We sturen op 
resultaat en pakken door waar dit nodig is.

Betrouwbaar 
Ons handelen en optreden is betrouwbaar en consistent. We 
maken opties en dilemma’s transparant, bijvoorbeeld tussen 
verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen. 
Bovendien maken we altijd een integere afweging met respect 
voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoor-
delijkheid en we leggen verantwoording af aan de samenleving. 
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Werken aan LNV: Waardevol ontwikkelen en werken 

Aanleiding - Zo ontwikkelen wij als organisatie 
mee in deze tijd
Het ministerie van LNV staat voor een aantal urgente maat-
schappelijke vraagstukken. De organisatie moet daarbij 
ondersteunen om te kunnen werken in de dynamiek en 
complexiteit van de actuele opgaven. De hoge ambitie en de 
actuele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving 
vragen om een organisatie die transparant, flexibel, verbindend, 
betrouwbaar en effectief te werk gaat.

Ons ambtelijk vakmanschap verandert door de complexiteit van 
deze tijd en door de diversiteit aan rollen die wij spelen en 
moeten spelen. Wij zijn als ministerie en medewerkers al sinds 
de oprichting in 2017 en ook al daarvóór volop bezig mee te 
veranderen en onze plek en rol te bepalen. En dat blijven we 
doen door ook onszelf te ontwikkelen en te ‘werken aan ons 
werk’.

Zeer belangrijk daarbij is de ontwikkeling in het kader van het 
rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervra-
gingscommissie Kinderopvangtoeslag, en het traject ‘Werk aan 
Uitvoering’ van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, n.a.v. de Tijdelijke commissie 
Uitvoeringsorganisatie en n.a.v. het advies van de Raad van 
State inzake de ministeriële verantwoordelijkheid. De maatre-
gelen die hieruit volgen zijn van belang voor de verbetering van 
de informatiehuishouding en vergroting van transparantie, 
ambtelijk vakmanschap en politiek-ambtelijke verhoudingen, 
dienstverlening waarin de menselijke maat centraal staat en 
voorkomen van institutionele discriminatie.

Ontwikkelpijlers

Gebiedsgericht werken
Onze ambitie is om een zichtbare en gewaardeerde bijdrage te 
leveren aan de grote maatschappelijke opgaven in het landelijk 
gebied. Opgaven om de stikstof uitstoot te verlagen, natuur en 
waterkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen, dienen in samenhang te worden aangepakt en 
zijn verschillend van aard en omvang per gebied (grondsoort, 
watersystemen, nabijheid N2000 gebieden, landschappelijke 
kwaliteit). Daarvoor is het nodig dat LNV zijn aandacht in 
beleidsvorming – meer dan tot nu toe – óók richt op de 
integrale en gebiedsgerichte opgaven, in goede balans met de 
sectorale/ketengerichte en (inter)nationale opgaven. Een 
gebiedsgerichte aanpak geeft de landbouw en andere ruimte-
lijke functies in het landelijk gebied op langere termijn 
perspectief.

Deze aanpak vraagt niet alleen om versterking van de organisatie 
met extra capaciteit en een effectieve afstemming tussen 
beleidsdirecties en afdelingen binnen en buiten LNV, maar 
tevens om een herijking van de bestaande inzet en het ver-
mogen om grenzeloos samen te werken, integraler te werken, 
ondersteunend te zijn aan gebiedsprocessen vanuit het 
landelijke perspectief, met oog voor de economische en 
sociaal-maatschappelijke impact van de transitie van het 
landelijk gebied op inwoners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties. 
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LNV-breed programma: Waardevol ontwikkelen en werken (vervolg) 

Ambtelijk vakmanschap, politiek ambtelijke verhoudingen en 
werkwijze LNV
We werken aan de 7 waarden van ambtelijk vakmanschap die 
rijksbreed zijn uitgewerkt:
• We zijn open naar de burger/bedrijven, staan open voor 

signalen uit de samenleving, zijn oprecht en nieuwsgierig en 
luisteren zonder vooroordeel. We zijn open naar elkaar, 
respect, iedereen doet mee, geven en ontvangen van 
tegenspraak. We handelen integer, bespreken dilemma’s. 
Signalen van binnen en buiten bereiken de kern/top van de 
organisatie en die gaat er open mee aan de slag.

• We werken opgavegericht, gebiedsgericht, mensgericht en 
samen over grenzen heen. Met elkaar weten waar we het 
voor doen, voor welke opgave we staan, wat we willen 
bereiken, samenwerken over grenzen heen voor burgers/
bedrijven, ophalen wat leeft, mensen actief betrekken, 
duidelijkheid naar burger/bedrijven. Ken de mensen, weet 
over wie het gaat, verplaats je in de ander, persoonlijk 
contact, de bedoeling van de regelgeving staat centraal.

• We gedragen ons behoorlijk in contacten met burgers/
bedrijven en behandelen mensen met respect, gelijkwaardig 
en discrimineren niet. We zijn toegankelijk en stellen ons 
dienstbaar op en zijn duidelijk en begrijpelijk. Ook in wat de 
rechten van de burger/bedrijven zijn en wat burger/bedrijven 
van ons mogen verwachten. Er is ‘geen verkeerde deur’.

• We houden ons aan de wet en aan het recht, nemen 
beslissingen die we mogen nemen en waartoe we bevoegd 
zijn, beslissingen zijn inhoudelijk en procedureel te volgen, 
gelijke gevallen worden gelijk behandeld en ongelijke 

gevallen naar de mate waarin ze verschillen, beslissingen 
worden onderbouwd en de gevolgen van een beslissing staan 
in verhouding tot wat we met de beslissing willen bereiken.

• We werken op basis van openheid, zijn aanspreekbaar op 
wat we doen en hoe we dat doen, bereid om daar transparant 
over te zijn en inzicht in te geven en uit te leggen, maken 
helder hoe keuzes tot stand gekomen zijn en welke afwegin-
gen zijn gemaakt. We bewaren informatie en schrijven 
afwegingen en keuzes duidelijk op, de minister kan goed 
verantwoording afleggen aan het parlement.

• We zijn professioneel, deskundig, vakkundig, hebben kennis 
en kunde, blijven ontwikkelen (persoon, team, organisatie), 
doen de goede dingen goed, leren van kritiek, klachten en 
fouten, werken aan verbetering in het werk, trekken aan de 
bel en geven kritisch geluid als het niet werkt.

• We nemen verantwoordelijkheid voor het werk, de tijd en 
middelen en hebben oog voor het effect van het werk op de 
burger/bedrijven en maatschappij, belastinggeld wordt goed 
besteed.

De eerstkomende periode ligt daarbij bij het kerndepartement 
o.a. een extra accent op opgavegericht werken in de door-
ontwikkeling van gebiedsgericht werken hierboven en aan-
spreekbaar en transparant werken  in het vergroten van 
Transparantie in Informatie. 

Mobiliteit en ontwikkeling
We ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om opgave-
gericht te kunnen werken en we ontwikkelen ons ambtelijk 
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LNV-breed programma: Waardevol ontwikkelen en werken (vervolg) 

vakmanschap. Zo zijn we breder en flexibeler inzetbaar en 
kunnen we makkelijker werken aan actuele maatschappelijke 
opgaven en politieke prioriteiten.

Herkenbaar, aansprekend en aanspreekbaar leiderschap 
Leidinggevenden blijven zich ontwikkelen, ook in hun leider-
schap. Ze dragen actief de missie, visie en kernwaarden uit en 
laten in de praktijk zien dat we met zijn allen nieuwe paden 
bewandelen. We mogen fouten maken en leren van elkaars 
ervaringen. De rol van leidinggevenden is om het goede 
voorbeeld te geven aan iedereen binnen LNV en medewerkers 
hier in te stimuleren.

Aanpak
Ontwikkelen doen we zo veel mogelijk vanuit het dagelijkse 
werk. Het is een doorlopend proces: ruimte nemen om te doen, 
reflecteren, mislukkingen accepteren, daarvan leren en 
investe¬ren in interactie. Elke dag een beetje beter worden in 
wat we doen en hoe we daar samen aan werken.
Dit betekent dat er niet één algemene aanpak is. Elk team en elk 
persoon heeft zijn eigen specifieke ontwikkelpunten binnen het 
ontwikkelpad van LNV. Het helpt als we onze ervaringen en 
dilemma’s met elkaar delen, elkaar erover vertellen, zodat we 
ook van elkaar leren.
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Ministerie van LNV 
Organogram januari 2022  Leden Bestuursraad 

 Stafdirecties
 Programma
  Dienstonderdelen van het ministerie 

van EZK die ook taken verrichten 
voor het ministerie van LNV 

  Verrichten ook taken voor het 
ministerie van EZK 

   
DG Stikstof is een interdepartemen-
taal coördinerend programma 
Directoraat-Generaal. Ambtelijk 
opdrachtgever is de SG LNV

DG = Directoraat-generaal
Wnd. = Waarnemend
Plv. = Plaatsvervangend

Programmadirecteur Stikstof
Vera Pieterman

Programmadirecteur Stikstof
Arjen Doosje

Politieke leiding 

Dienstonderdelen van het 
ministerie van EZK die ook taken 
verrichten voor het ministerie 
van LNV
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Secretaris-Generaal
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De secretaris-generaal (SG) heeft de dagelijkse leiding over het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als geheel. De SG is op ambtelijk niveau 
eindverantwoordelijk voor alle beleidsmatige en organisatorische zaken en is de 
voornaamste adviseur van de bewindspersoon van LNV. Daarnaast is de SG 
voorzitter van de Bestuursraad LNV, die verder bestaat uit de directeuren-generaal, 
de plaatsvervangend SG, de directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ), de 
directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) en de Inspecteur-Generaal NVWA. 
De leden van de Bestuursraad LNV sturen gezamenlijk de ambtelijke organisatie 
aan en spreken wekelijks gezamenlijk over de strategische onderwerpen op het 
beleidsterrein van het ministerie van LNV. Eens in de maand vind de gezamenlijke 
Bestuursraad EZK/LNV plaats, waar de Bestuursraden EZK en LNV gezamenlijk aan 
deelnemen. De SG’s zitten deze Bestuursraad om de beurt voor. In de gezamenlijke 
Bestuursraad worden strategische onderwerpen besproken, die beide ministeries 
aangaan.

De SG stuurt de stafdirecties FEZ, BPZ, Communicatie (DC) en Wetgeving en 
Juridische Zaken (WJZ) aan. De inhoudelijke en procesmatige aansturing op het 
onderwerp ‘Strategie’ valt ook rechtstreeks onder de SG. Tevens is het eigenaar-
schap van de NVWA, Staatsbosbeheer en het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij de SG ondergebracht. 

Secretaris-Generaal
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De plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) is verantwoordelijk voor de 
concernbedrijfsvoering, de aansturing en de interdepartementale samenwerking 
hierop. De pSG is gedelegeerd opdrachtgever van de organisatieontwikkeling en 
het begeleiden van transitie- en organisatietrajecten die voortvloeien uit wijzigin-
gen in de organisatie. Op het gebied van informatievoorziening, informatiehuis-
houding en ICT vervult de pSG tevens de rol van concern-CIO en is zij verantwoor-
delijk voor het ontwikkelen van informatiebeleid, de toetsing van grote risicovolle 
ICT-projecten, informatiebeveiliging en advisering van de bewindspersonen en 
DG’s op het gebied van risico’s en kansen bij de uitvoering van beleidsprogram-
ma’s met een ICT-component. De pSG vervangt de SG wanneer die afwezig of 
verhinderd is en bestuurlijke vertegenwoordiging van LNV gewenst is. Tevens 
vervult de pSG het gedelegeerde eigenaarschap richting de zelfstandige bestuurs-
organen (zbo’s). De volgende directies, diensten en onderdelen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de pSG:

Zelfstandige bestuursorganen: 

• Bureau Beheer Landbouwgronden
• Centrale Commissie Dierproeven
• Grondkamers (cluster)
• Kamer voor de Binnenvisserij
• Raad voor Plantenrassen (RvP)
• Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
• Stichting Bureau Erkenningen (BE)
• Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteits Zaken (COKZ)
• Stichting Kwaliteitscontrolebureau (KCB)
• Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor 

zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)
• Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst 

Tuinbouw (Naktuinbouw)
• Stichting SKAL Biocontrole

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Gedeelde dienstverlening met EZK:

Directie Bedrijfsvoering (DB) 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)  
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In het kort
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is de stafdirectie 
in het hart van het departement. Dagelijks is er contact met de 
ambtelijke en politieke leiding. BPZ heeft breed overzicht van 
wat er binnen het departement gebeurt en werkt nauw samen 
met de collega’s van beleid, staf, uitvoering en toezicht ten 
behoeve van het goed functioneren van LNV als geheel. Wij zijn 
een divers samengestelde, jonge en professionele directie, 
kritisch en flexibel, waarbij dienstverlening hoog in het vaandel 
staat. 

Wat is ons doel?
BPZ zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke top optimaal 
hun taken kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden 
kunnen waarmaken. BPZ zet in op samenhang in de sturing en 
ontwikkeling van LNV.

Wat doen wij?
• Politieke advisering op en coördinatie van stukken van/naar 

bewindspersonen
• Contact met de Eerste Kamer en Tweede Kamer en coördina-

tie van parlementaire debatten
• Coördinatie van stukken voor parlement en ministerraad en 

onderraden
• Bestuurlijke coördinatie en advisering voor de ambtelijke top, 

inclusief concernstrategie en organisatieontwikkeling.
• Eigenaarsondersteuning in de aansturing van agentschap 

NVWA en de zbo’s
• Crisiscoördinatie (deze taak wordt ook uitgevoerd voor EZK)
• Tijdelijk coördinatiepunt COVID voor LNV

BPZ werkt nauw samen met Bureau Bestuursraad van EZK, die 
ook een aantal diensten levert voor LNV:
• Facilitaire ondersteuning van bewindspersonen en BR
• Beveiligingsambtenaar 
• Advisering bijzondere bestuurlijk-politieke risico’s, waaron-

der gegevensbescherming en compliance

Bestuurlijke en Politieke zaken
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Communicatie

In het kort
Of het nu gaat om gesproken woord, tekst, beeld of online 
boodschap - het directe contact met de samenleving, met 
daarin al onze stakeholders zoals agrariërs en natuurorganisa-
ties, staat voor de directie Communicatie (DC) voorop. DC 
vertaalt het beleid van LNV naar de uitvoering, zo helder 
mogelijk. We doen dit in voortdurend gesprek met onder 
anderen de agrarische wereld en betrokken burgers. 
Bijvoorbeeld door de organisatie van webinars en interactieve 
events, inhoudelijke werkbezoeken en door interactie te zoeken 
op sociale media. Door scherp te luisteren, te analyseren en 
vragen te beantwoorden, verzamelen wij signalen uit alle 
hoeken van de samenleving over thema’s die iedereen raken. 
Die inzichten zijn van grote waarde voor verbinding met de 
samenleving en beleid dat voldoende aansluit bij die signalen.

Wat is ons doel?
DC adviseert de politieke en ambtelijke leiding over de volle 
breedte van externe en interne communicatie. Zo dragen wij 
actief bij aan de ambitie van LNV om uit te groeien tot een 
goede samenwerkingspartner en zo ook te functioneren. Dat 
doen we door in te zetten op stakeholdermanagement, 
begrijpelijke, treffende en doelgerichte communicatie, met 
inzet van woord én beeld. Communicatie vraagt vandaag de 
dag om een open houding, om meer initiatief voor contact met 
onze omgeving en om partnerschap, zowel in eigen huis als met 
de samenleving. Communicatieplannen, mediastrategieën, 
werkbezoeken, speeches en onderzoek staan niet op zichzelf, 
maar zijn juist onderdeel van een bredere aanpak die laat zien 
wat LNV doet, met wie, voor wie en waarom. 

Wat doen wij?
• Dagelijks anticiperen en reageren op de actualiteit op basis 

van mediastrategieën, beeld- en woordvoering, het schrijven 
van persberichten, speeches, de inzet van online media, 
webcare en het organiseren van persbijeenkomsten. Liever 
proactief dan reactief.

• Ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van strategisch 
communicatieadvies rond de communicatieprioriteiten van 
de afspraken in het Regeerakkoord, de bewindspersoon en 
het departement.

• Strategisch inzetten en volgen van online media. Het beheer 
van diverse on- en offline corporate communicatiekanalen 
van LNV (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)

• Het leggen en onderhouden van relaties en contact met 
stakeholders van LNV; dat doen we onder meer door externe 
optredens te faciliteren en organiseren, zowel persoonlijk als 
online.

• Het (corporate) communicatiebeleid ontwikkelen en 
uitvoeren.

• Speeches en tekstproducties schrijven voor de bewindslieden 
en ambtelijke top.

• Bijdragen aan de interdepartementale beleidsvorming en 
samenwerking op communicatiegebied, waaronder de 
kabinetsbrede communicatie.
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Financieel-Economische Zaken

In het kort
• De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) heeft als 

concerncontroller de taak een rechtmatige, doelmatige en 
doeltreffende besteding van de middelen en een ordelijk en 
controleerbaar financieel en materieel beheer te borgen.

• Deze taak is wettelijk geregeld (Besluit Taak FEZ). Daarnaast 
is FEZ er ter ondersteuning van de Directoraten-generaal 
(DGs) , de (p)SG en de uitvoering.

Wat is ons doel?
• De missie van de directie FEZ is allereerst dat de financiële 

huishouding van het departement op orde is (juist, tijdig en 
volledig). FEZ ziet erop toe dat de politieke en maatschappe-
lijke opgaves waar LNV voor staat binnen de beschikbare 
middelen op een rechtmatige en doelmatige wijze worden 
gerealiseerd

Wat doen wij?
• Op betrouwbare wijze de middelen van LNV begroten en 

verantwoorden.
• Transparant adviseren over de besluitvorming over de 

allocatie van middelen (budget en fte) binnen LNV.
• Toezicht houden op een rechtmatige, doelmatige en doeltref-

fende besteding van middelen.
• Ondersteuning bieden aan de beleidsverantwoordelijke DGs, 

de (p)SG en de uitvoering.
• Toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige inzet van 

middelen door externe organisaties (zoals zbo’s) waarvoor de 
minister stelselverantwoordelijk is.

• Contacten onderhouden met de Auditdienst Rijk (ADR) en de 
Algemene Rekenkamer.

• Eerste aanspreekpunt zijn voor en naar het ministerie van 
Financiën. 

• Beleidsevaluaties en beleidsdoorlichtingen begeleiden en de 
uitvoering ervan bewaken.

• De centrale financiële administratie voeren namens budget-
houders en informatie daaruit verstrekken die nodig is voor 
(bij)sturing.

• Toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige inzet van 
middelen uit de Europese fondsen in gedeeld beheer: de 
Europese Landbouwfondsen en het Europees Maritiem, 
Visserij- en Aquacultuurfonds (EMVAF).

• FEZ LNV voert in samenwerking met FEZ EZK tevens werk-
zaamheden uit ten aanzien van de gedeelde directies 
(Bedrijfsvoering en Wetgeving en Juridische Zaken).
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Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
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DGNVLG streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, een 
vitaal landelijk gebied en naar vitale grote wateren waarin oog 
is voor duurzame visserijketens en natuur. We dragen bij aan 
duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren de vitalisering 
en biodiversiteit. We werken samen met rijks- en regiopartners 
aan de versterking van de brede welvaart van de Nederlandse 
regio’s. DGNVLG wordt waargenomen door Donné Slangen en 
kent twee hoofdportefeuilles:

1) Natuur, onder leiding van Lyda den Hartog (wnd)  
2)  Visserij & Landelijk Gebied, onder leiding van  

Nanou Beekman . 

Binnen elke portefeuille bestaan teams en programma’s. 
Natuur- en visserijbeleid wordt voor een belangrijk deel 
Europees en/of mondiaal bepaald. Daarom zet DGNVLG actief 
in op het onderhouden en versterken van een breed Europees 
en internationaal netwerk, net als op de beïnvloeding van 
internationale besluitvormingsprocessen, zoals de beleidsvor-
ming rondom het Gemeenschappelijk Europese Visserijbeleid. 
Op nationaal niveau werkt DGNVLG aan de verduurzaming van 
de visserij op de Noordzee en in het IJsselmeergebied en wil het 
een actieve bijdrage leveren aan de transitie van de landbouw, 
het herstel van biodiversiteit en een gezamenlijke aanpak van 
de (inrichting van) het landelijk gebied. 

DGNVLG is ook regionaal actief. We werken met de medeover-
heden aan gebiedsprocessen in de regio en aan het ruimtelijk 
beleid in het landelijk gebied. En we werken regionaal samen 
met bestuurlijke partners aan het versterken van natuur en 

ecologie in de grote wateren en Wadden. Daarnaast heeft 
DGNVLG ook de kabinetsbrede verantwoordelijkheid voor de 
zogenaamde Regio Portefeuille: namens de minister voeren wij 
de landelijke regie over regionale opgaven door de inzet van 
Regio Deals (gefinancierd uit de Regio Envelop van Rutte III à 
950 miljoen euro). Ook valt de Beheerautoriteit Waddenzee 
onder dit DG. Deze beheerautoriteit is een samenwerkingsver-
band van externe partijen en LNV. De aansturing ervan gebeurt 
door de externe partijen en LNV gezamenlijk via een collectief 
opdrachtgeverschap. 

Tot slot valt het programma Klimaat onder aansturing van dit 
DG. Dit programma coördineert en faciliteert de inbreng/
bijdrage van LNV aan het nationale klimaatbeleid en onder-
steunt dit programma de uitvoeringstafel Landgebruik en 
Landbouw.

Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
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In het kort
We dragen bij aan de bescherming en versterking van de natuur 
en biodiversiteit. Onze aanpak richt zich op het verbeteren en 
versterken van de bestaande en beoogde natuurgebieden 
(Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland), op het versterken 
van natuur in agrarisch gebied (door een omslag in de land-
bouw) en stedelijk gebied (door meer groen in en om de stad), 
op onze grote watersystemen (Grote Rivieren, de Zuidwestelijke 
Delta, IJsselmeergebied en de Waddenzee) en het natuurinclu-
sief maken van onze economie. 

Wat doen wij?
• We werken aan de ‘harde natuurdoelen’ van bijvoorbeeld de 

Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Europese 
Biodiversiteitsstrategie, het internationale biodiversiteitsver-
drag en het wetsvoorstel Stikstofreductie en 
natuurverbetering. 

• We dragen bij aan het Natuurpact waarin met provincies 
afspraken zijn vastgelegd voor ontwikkeling en beheer van 
natuur.

• Samen met de provincies geven we invulling aan het pro-
gramma Natuur, als onderdeel van de structurele aanpak 
stikstof. Dit programma omvat tot 2030 jaarlijks €300 mln, 
gericht op het herstellen en verbeteren van overbelaste 
stikstofgevoelige natuur.

• Onderdeel van het programma Natuur is de Agenda 
Natuurinclusief. Dit is een brede maatschappelijke agenda 
met als doel om een transitie te bevorderen naar een 
natuurinclusieve samenleving. 

• We voeren de bossenstrategie uit, waarvan 37.000 nieuw bos, 
het vitaliseren van bos en het bijdragen aan circulaire 
economie de kernpunten zijn.

• We werken aan de Veenweide-aanpak voor een impuls aan 
landbouw, landschap en natuur in de veenweidegebieden. 

• We geven uitvoering aan het Aanvalsplan voor de 
Weidevogels.

• We verzorgen de Juridische verankering van natuurbeleid, 
bijvoorbeeld in het stelsel Omgevingswet en Nationale 
Omgevingsvisie.

• We voeren de financiële impuls voor Nationale Parken uit en 
verzorgen de standaard voor toelating nieuwe parken.

• We verlenen vergunningen op grond van de Wet natuurbe-
scherming voor o.a. de energie-infrastructuur, visserij en 
luchthavens van nationaal belang.

• Met andere overheden werken we aan de Programmatische 
Aanpak Grote Wateren. Door middel van systeemingrepen en 
aanpassingen in beheer wordt gewerkt aan ecologisch 
gezonde, toekomstbestendige grote wateren waarin natuur 
en economie samengaan.

Natuur
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In het kort
• Wij willen de visserij in balans brengen en houden met de 

draagkracht van het ecologisch systeem. Het is belangrijk dat 
dit gebeurt met behoud van het verdienvermogen van de 
visser. 

• We geven gebiedsgericht invulling aan deze gecombineerde 
doelstelling voor de Noordzee, de kust, de Wadden en het 
IJsselmeergebied.  
Het landelijk gebied kent grote en complexe opgaven zoals 
natuurversterking, transitie in de landbouw, klimaatadaptatie 
en -mitigatie, de woningbouwopgave en de stikstofaanpak. 
Het doel is om deze opgaven integraal en met oog voor de 
gebiedsgerichte context aan te pakken

Wat doen wij?
• Op de Noordzee vinden drie grote transities plaats: de 

natuur-, voedsel- en energietransitie. Om binnen deze 
transities ook de visserijsector perspectief te bieden is de 
Kottervisie opgesteld. Voor het realiseren van innovaties in 
de visserijsector zal, als onderdeel van de Kottervisie in 2021 
een innovatieagenda worden opgesteld, in samenwerking 
met de sector. 

• Voor het IJsselmeergebied geven we invulling aan de 
verduurzaming met uitvoering van het Actieplan visserij 
IJsselmeergebied.

• Binnen LNV coördineren we de inzet ten aanzien van de 
Nationale Omgevingsvisie, sturen we het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied aan en ontwikkelen we 
grondinstrumentarium. We vertegenwoordigen LNV in allerlei 

gebiedsprocessen, waarbij we streven naar verbinding tussen 
het sectorale LNV- en Rijksbeleid en het landelijk gebied. De 
werkwijze voor het landelijke gebied is relatief nieuw en is 
daarom volop in ontwikkeling.

• Het landelijk gebied kent grote en complexe opgaven zoals 
natuurversterking, transitie in de landbouw, klimaatadaptatie 
en -mitigatie, de woningbouwopgave en de stikstofaanpak. 
Het doel is om deze opgaven integraal en met oog voor de 
gebiedsgerichte context aan te pakken. Dat doen wij binnen 
verschillende overleggen en samenwerkingen, binnen en 
buiten het departement van LNV. Deze werkwijze is relatief 
nieuw en is daarom volop in ontwikkeling. We trekken hierbij 
op met onze in- en externe partners, pakken samen met hen 
aan en leren van hen. 

• Onze taak is het binnen LNV coördineren van de NOVI 
(gebieden Nationale Omgevingsvisie), het aansturen van het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vormgeven 
van grondinstrumentarium. We vertegenwoordigen LNV in 
allerlei gebiedsprocessen, waarbij we streven naar verbinding 
tussen het sectorale LNV- en Rijksbeleid en het landelijk 
gebied. 
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Directoraat-generaal Agro (DGA)
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Over ons en ons doel
DGA werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de 
samenhang tussen landbouw,
voedsel en de leefomgeving. Het gaat daarbij om urgente zaken 
zoals het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen en het 
verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en 
biodiversiteit. We werken aan een nieuw perspectief voor  
de landbouw door in te zetten op duurzame productie binnen 
de grenzen van de milieugebruiksruimte en in evenwicht met  
de natuur. Daarvoor is het nodig het huidige systeem te 
veranderen en toe te werken naar kringlooplandbouw als de 
ecologische en economische vitale, gangbare productiewijze. 
De huidige keten veranderen we in een systeem met minimale 
verliezen. Land- en tuinbouw worden dan onderdeel van een 
circulair voedselsysteem.  
DGA maakt inzichtelijk wat dit betekent door aan te geven wat 
er van agrarisch ondernemers gevraagd wordt. DGA stimuleert 
en faciliteert innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en 
mondiale maatschappelijke uitdagingen. 

Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we 
vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie 
en de uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland. DGA 
streeft daarbij naar internationaal toonaangevende,  
innovatieve, concurrerende, sociaal verantwoorde, veilige, en 
dier- en milieuvriendelijke agro- en voedselketens. Dit is een 
doorlopende afweging van people, planet en profit, waarbij 
verschillende maatschappelijke waarden en uitdagingen met 
elkaar in conflict lijken te staan, wat dilemma’s oplevert.  
De opgave waar DGA voor staat kan dan ook niet los gezien 

worden van de opgave van het DG Natuur, Visserij en Landelijk 
Gebied. DGA staat onder leiding van Marije Beens en bestaat uit 
de volgende directies:

Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV)   
Esther Veldhuis 
Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)    
Hugo van Kasteel 
Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I)    
Annie de Veer 
Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid (EIA)  
Guido Landheer 
Programmadirectie Realisatie LNV-visie (PRV)   
Rob van Brouwershaven 

Ook is er de Chief Veterinary Officer (CVO). De CVO informeert 
en adviseert de minister van LNV over veterinaire en de minister 
van LNV en VWS over volksgezondheidskwesties in het geval er 
een relatie is met dieren, waarbij de nadruk ligt op de veterinair 
technische inhoud. De CVO is nationaal, in de EU en inter-
nationaal het gezicht van het veterinair beleid, zoals het beleid 
over antibioticum resistentie. De CVO is de officiële vertegen-
woordiger van Nederland voor de wereldorganisatie voor 
diergezondheid (OIE). Tenslotte is in Nederland de CVO 
klachtambtenaar voor het Veterinair Tuchtcollege.

Directoraat-generaal Agro (DGA)
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In het kort
• Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) is 

verantwoordelijk voor de plantaardige agroketen en de 
voedselveiligheid. Verduurzaming van beleid staat daarbij 
centraal, waaronder beleid voor gewasbescherming, bodem-
beheer, (kunst)mestvervangers, nieuwe eiwitten, klimaat-
adaptatie, diervoeders, het bevorderen van reststromen en 
energiebesparing in de glastuinbouw

• Tevens houdt PAV zich bezig met het fytosanitaire beleid, 
nieuwe (bio)-technologieën, biologische landbouw, dierge-
neesmiddelen, de veiligheid van diervoeders en voedings-
middelen en financiële instrumenten.

Wat doen wij?
• Ontwikkeling van het mestbeleid: gericht op de verbetering 

van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Werken aan 
het mestinstrumentarium, gericht op de regulering van de 
productie van mest, het gebruik ervan, het reguleren van het 
overschot en op de regulering van het transport.

• Versnelling van duurzame gewasbescherming en werken aan 
duurzaam bodembeheer. Wij werken aan de transitie naar 
weerbare planten en teeltsystemen en de verbinding tussen 
land- en tuinbouw en natuur, waardoor de behoefte aan 
chemische gewasbeschermingsmiddelen kleiner wordt. Wij 
werken aan de opgave dat in 2030 alle Nederlandse land-
bouwbodems (bijna 1,8 miljoen hectare) duurzaam worden 
beheerd en daarin jaarlijks 0,5 Mton koolstof wordt 
vastgelegd.

• Plantaardige productie: we ondersteunen en werken samen 
met het bedrijfsleven om de positie van Nederlandse 
tuinbouw als wereldmarktleider te behouden en versterken, 
en we bevorderen de export van plantaardige producten naar 
landen buiten de EU.

• Biologische landbouw: we zetten in op de voorbereiding, 
uitvoering en toezicht op EU- en nationaal beleid.

• Biotechnologie en kwekersrecht: we ontwikkelen beleid op 
het gebied van biotechnologie en de maatschappelijke 
acceptatie daarvan. We zetten ons in voor bescherming van 
intellectueel eigendom op plantaardig materiaal (kwekers-
rechten en octrooien).

• We verlenen steun aan landbouwondernemingen door het 
verstrekken van garanties op leningen voor investeringen 
(borgstelling). Dit maakt financiering mogelijk van investerin-
gen die in de markt niet tot stand komen en bevordert 
verduurzaming en innovatie.

• Diervoeder en dierlijke bijproducten: we zetten ons in voor 
regelgeving voor de veiligheid van diervoerders en voedings-
middelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, dierge-
neesmiddelen en dierlijke bijproducten.

• Voedseltransitie: we dragen bij aan de transitie van dierlijke 
producten naar inzet en gebruik van plantaardige alternatie-
ven en we bevorderen transparantie en 
informatievoorziening.

Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
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In het kort
• We stimuleren de verduurzaming van de veehouderij.
• We bevorderen het welzijn van gezelschapsdieren, landbouw-

huisdieren en proefdieren.
• We zetten in op preventie en bestrijding van dierziektes en 

zoönosen door onder andere het verbeteren van 
diergezondheid. 

• We lossen veterinaire handelsbelemmeringen op en openen 
externe markten in derde landen.

• We reduceren antibioticaresistentie op nationaal en internati-
onaal niveau.

Wat doen wij?
• Duurzame veehouderij: de veehouderij zit in een transitie. De 

verduurzaming van de veehouderij wordt gestimuleerd en 
integraal aangepakt. Het doel is te zorgen voor betere 
verdienmodellen waarbij de veehouderij niet langer schuurt 
langs de grenzen van het milieu en de maatschappelijke 
wensen. Dat gebeurt door te inspireren en experimenteren, 
condities voor verduurzaming te verbeteren en door met de 
sectoren en afzetkanalen afspraken te maken.

• Dierenwelzijn: DAD werkt aan het verbeteren van het welzijn 
van alle gehouden dieren; landbouwhuisdieren, gezelschaps-
dieren, hobbydieren en dieren in dierentuinen en circussen. 
Dierenwelzijn van landbouwhuisdieren is integraal onderdeel 
van de verduurzaming en transitie naar kringlooplandbouw. 
Daarnaast is het Programma Proefdiervrije Innovatie (TPI) 
opgezet, dat zich bezighoudt met het stimuleren van 
innovaties zonder de inzet van proefdieren.

• Diergezondheid: de inzet op het gebied van diergezondheid 
richt zich op infectieziekten (inclusief zoönosen) én bedrijfs-
gebonden diergezondheid. Dit vraagt om een integrale 
aanpak onder het motto ‘voorkómen is beter dan genezen’. 
Mocht er toch een dierziekte uitbreken, dan is het beleid erop 
gericht deze dierziekte op te sporen en op een maatschappe-
lijk verantwoorde manier te bestrijden, waarbij het doden van 
gezonde, niet-besmette dieren zo veel mogelijk wordt 
voorkomen.

• Veterinaire markttoegang: het verbeteren van de veterinaire 
handelsrelatie en het vertrouwen van derde landen in het 
Nederlandse veterinaire systeem. Zo wordt markttoegang 
voor dierlijke producten en levende dieren uit Nederland 
mogelijk gemaakt en vergroot. Dit wordt in nauwe samen-
werking met NVWA en bedrijfsleven uitgevoerd.

• Antibioticagebruik: Het antibioticumbeleid is gericht op de 
verdere vermindering en verfijning van antibioticumgebruik 
om antibioticaresistentie tegen te gaan. Het is van belang dat 
in het antibioticabeleid de gezondheid en het welzijn van het 
dier zijn geborgd.

Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD)
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In het kort
• SK&I is de partner voor kennis, innovatie en strategie voor 

het behalen van de maatschappelijke en economische 
(transitie)opgaven van LNV.

• Regievoering en vertaling van de kennis- en innovatieagenda 
(KIA) naar meerjarige missiegedreven kennis en 
innovatieprogramma’s.

• Bevorderen van kennisverspreiding en kennisdoorwerking 
naar de praktijk. 

Wat doen wij?
• Signaleren, agenderen en adresseren van (langere termijn) 

ontwikkelingen die het beleid van LNV raken.
• Het werken aan grote strategische dossiers die vaak over 

meerdere LNV-domeinen gaan. 
• Het LNV-accounthouderschap voor planbureaus en adviesra-

den zoals PBL en RLI: opdrachten, coördinatie, appreciatie en 
doorwerking van adviezen.

• Monitoring en evaluatie als instrument om LNV-breed de 
beleidskwaliteit te versterken.

• Realiseren van publiek-private samenwerkingen via topsec-
toren Agrifood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen met 
bedrijven en kennisinstellingen. 

• Bijdragen aan een toekomstbestendig kennis- en innovatie-
systeem op het agro- en natuurdomein incl. up-to-date 
strategische onderzoekfaciliteiten en het zorgdragen voor de 
wettelijke onderzoekstaken.

• Penvoerderschap Wageningen Research (WR): Inhoudelijk en 
budgettair verantwoordelijk voor onderzoek WR op 
LNV-domein. 

• Stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
innovatieve oplossingen, technologie (inclusief digitalisering), 
diensten en/of samenwerkingsvormen in de LNV-domeinen. 

• Zorgen voor kennisverspreiding en kennisdoorwerking naar 
de praktijk door o.a. groen onderwijs, het Groen Kennisnet en 
regelingen zoals de Subsidiemodule Agrarische 
Bedrijfsadvisering en Educatie. 

• Opzetten en onderhouden van proeftuinen, fieldlabs en 
demonstratiecentra om kennis, technologie en diensten in de 
praktijk uit te testen, te verbeteren en te demonstreren voor 
verdere verspreiding. 

• Samen met groene onderwijsinstellingen en groen bedrijfs-
leven inzetten op onderwijs dat aansluit op de behoeftes van 
de arbeidsmarkt en op maatschappelijke opgaven.

• Educatie over duurzaam en gezond eten in primair, middel-
baar en voortgezet onderwijs in het hele land met o.a. 
programma’s Jong Leren Eten en DuurzaamDoor. 

Strategie, Kennis & Innovatie
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In het kort
• De totstandkoming en implementatie van Nederlandse, 

Europese en internationale kaders voor een duurzame, 
veerkrachtige en concurrerende landbouw en versterking van 
internationale voedselzekerheid. 

• Het bevorderen van ondernemerschap in de agrarische sector 
en de versterking van het verdienvermogen. 

Wat doen wij?
• Beïnvloeding van de Brusselse onderhandelingen over het 

huidige en nieuwe GLB. 
• Coördinatie en voorbereiding van het comité spécial 

d’agriculture, Landbouwraad en handelspolitiek. 
• Vereenvoudiging handelsnormen en vergroten concurrentie-

kracht agrosectoren. 
• Verzorgen van de Nederlandse inbreng in de Brusselse 

besluitvorming inzake de toepassing van Verordening inzake 
de Gemeenschappelijke Marktordening. 

• Het doelmatig, doeltreffend en correct (doen) uitvoeren van 
het GLB. 

• Een goede aansturing van de opdrachtverlening vanuit het 
coördinerend opdrachtgeverschap voor LNV aan RvO, NVWA 
en Douane. 

• Coördinatie buitenlandse reizen en handelsmissies, program-
mering en implementatie landbouwwerkgroepen en 
landbouwradennetwerk 

• Bijdragen aan mondiale voedselzekerheid door middel van 
mondiale handels- en investeringsbevordering en via 
bilaterale en multilaterale samenwerking. 

• Het ontwikkelen van beleid op agro-economische vraagstuk-
ken, op o.a. de versterking van de positie van de boer in de 
keten, verdienvermogen, agrofinanciering, grondbeleid en 
korte ketens. 

• Het zorgdragen voor de EU- en Brexitcoördinatie voor het 
gehele ministerie, door de LNV-belangen te verankeren in 
Haagse EU- en Brusselse gremia. 

• Verduurzaming mondiale grondstofketens (palmolie, soja, 
cacao, koffie). 

• Het ontwikkelen van nieuwe kaders voor handelsakkoorden 
met betere verankering duurzaamheid en gelijk speelveld.

Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid
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In het kort
• In 2018 is de LNV-visie ‘waardevol en verbonden’ tot stand 

gekomen. Daarin staat kringlooplandbouw centraal. Dat 
betekent het zo lokaal mogelijk sluiten van voedselkringlopen 
en daarbij rekening houden met mens, dier en natuur.

• In 2019 is het Realisatieplan visie LNV ‘op weg met nieuw 
perspectief’ verschenen. Dit is de uitwerking van de LNV-visie 
die ingaat op een reeks aan concrete maatregelen ten aanzien 
van zaken als mest, gewasbescherming, dierenwelzijn en 
verdienvermogen.

• In 2020 is de campagne ‘groeien naar morgen’ gestart met 
webinars, online artikelen en video’s om boeren te onder-
steunen bij de omslag naar kringlooplandbouw.

 
Wat doen wij?
• Het ministerie van LNV gaat over uiteenlopende onderwer-

pen die allemaal belangrijk zijn, maar soms met elkaar 
botsen. We willen graag een krachtige landbouw en voedsel-
sector die producten van hoge kwaliteit levert aan consu-
menten in Nederland en daarbuiten. Tegelijk is het belangrijk 
dat dit duurzaam gebeurt en dat is niet altijd makkelijk. Door 
de focus te leggen op kringlooplandbouw brengen we 
samenhang in de keuzes die gemaakt worden.  

• Samen met onze stakeholders, waaronder natuurlijk boeren, 
is LNV aan de slag gegaan in experimenteergebieden. In deze 
gebieden worden nieuwe samenwerkingsverbanden, 
productiemethodes en meetsystemen getest. Dit wordt 
begeleid door kennisinstellingen. Zo leren we sneller wat 
werkt en wat niet.

• Er zijn al veel boeren bezig met de omslag naar kring-
looplandbouw en wij laten dat graag zien. Daarvoor is het 
online Platform Kringlooplandbouw gemaakt, waarop 
verhalen van boeren staan die ieder op hun eigen manier 
vormgeven aan de omslag naar kringlooplandbouw. 
Daarnaast zijn er events, nieuwsberichten en themapagina’s 
te vinden. Om aandacht te geven aan de maatregelen die zijn 
ontwikkeld en hierover in gesprek te gaan met boeren is de 
campagne ‘groeien naar morgen’ ontwikkeld.

Programmadirectie Realisatie LNV-visie
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Programma -DG Stikstof
Hellen van Dongen

In het kort
• Nederland kampt met een stikstofprobleem. De natuur komt 

in de knel door de overvloed aan stikstof die we met elkaar 
produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, 
luchtkwaliteit en gezondheid. 

• Daarom zijn maatregelen nodig die zorgen voor een daling 
van de stikstofneerslag, waarbij tegelijkertijd ruimte blijft 
voor (economische) ontwikkelingen.

• Het stikstofprobleem is complex en kent geen simpele 
oplossing. 

• Snelheid is belangrijk, maar wat we doen moet wel juridisch 
houdbaar en technisch uitvoerbaar zijn. 

• De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet. Met de 
wet Stikstofreductie en natuurverbetering zijn onder andere 
wettelijke resultaatsverplichtingen, een programma aan 
maatregelen en een monitoringssystematiek vastgelegd. 
Hiermee werken we de komende tijd toe naar een duurzame 
oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de 
natuur. Ook zijn er maatregelen genomen om economische 
ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wat is ons doel?
• Ons doel is het structureel reduceren van de totale hoeveel-

heid stikstofdepositie in Nederland en herstel en versterking 
van natuur, zodat de Natura 2000-gebieden in Nederland een 
gunstige staat van instandhouding bereiken.

• Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat er ruimte vrijkomt 
voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 
ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, 
woningbouw, veiligheid, klimaat en landsverdediging. 

Wat doen wij?
• Dat doen we door te werken aan een robuust en houdbaar 

systeem en een pakket aan maatregelen, via een wet en een 
structurele aanpak waarmee de reductie voor de lange 
termijn geborgd is.

• We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een 
verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn en 
maatregelen die direct gericht zijn op duurzaam natuurherstel.

• We zorgen voor een evenwichtige, navolgbare en onder-
bouwde besluitvorming die bijdraagt aan de oplossing van 
het stikstofprobleem en die recht doet aan de belangen van 
onze partners.

• We werken hierbij interdepartementaal samen, stemmen 
interbestuurlijk af en betrekken onze stakeholders. 

• Het stikstofdossier raakt aan diverse grote maatschappelijke 
opgaves, zoals de woningbouw en de klimaatopgave. Hier 
wordt in de stikstofaanpak rekening mee gehouden.

Hoe werken wij
• DG Stikstof is een interdepartementaal coördinerend 

Directoraat-Generaal.
• Wij gaan over de kaders en het agenderen van oplossingen 

voor het stikstofprobleem. Implementatie en monitoring is 
een gezamenlijke opgave.

• Samen met de verantwoordelijke departementen, andere 
overheden en stakeholders geven we uitvoering aan de 
maatregelen.

• De provincies zijn verantwoordelijk voor de natuurdoelen uit 
de Natuurbeschermingswet en het Natuurpact. 

• Daarnaast vinden we de betrokkenheid van stakeholders 
belangrijk en worden zij betrokken bij het vinden van 
oplossingen.

Programmadirectoraat-generaal Stikstof

30



Kwartiermaken Transitie Landelijk Gebied

31



Kwartier maker Transitie 
Landelijk Gebied
Johan Osinga

Kwartiermaken Transitie Landelijk Gebied

In het kort
• Sterke en duurzame landbouw en visserij is alleen mogelijk 

als ook de natuur sterk is. Dat kunnen we bereiken, mits we 
de grote internationale en juridisch bindende opgaven voor 
onze leefomgeving, zoals behouden en versterken van 
biodiversiteit (en daarom stikstofreductie), klimaat (wat 
betreft Landgebruik en Landbouw), waterkwaliteit (KWR) en 
-kwantiteit , met voorrang en in samenhang in de gebieden, 
met elkaar aanpakken. Dat betekent een complexe uitdaging 
en transitie voor LNV, haar (keten-)partners en stakeholders. 

• Omdat de uitdagingen in ieder gebied anders zijn en wellicht 
andere doelen kennen, vraagt het realiseren van de ambities 
om een gebiedsgerichte aanpak.

• De termijnen staan onder druk. Daarom is LNV, in voor-
bereiding op het nieuwe kabinet,  onder leiding van Johan 
Osinga gestart met het kwartiermaken voor deze transitie in 
het landelijk gebied. 

Wat doen wij?
Langs drie lijnen zijn we ambtelijk voorbereidingen aan het 
treffen:

1) Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) 
In het NPLG werken alle overheden samen met gebiedspar-
tijen aan een toekomstbestendig landelijk gebied, waar het 
land gebruik is afgestemd op de gebiedskarakteristieken en 
waar het prettig wonen, werken en recreëren is. LNV is samen 
met BZK opdrachtgever voor het NPLG. Het NPLG formuleert 
de te bereiken doelen in een gebied.

2) Gebiedsgericht werken binnen LNV 
Een kwartiermakersteam gebiedsgericht werken heeft als 
opdracht: Hoe versterken we, nu en structureel, de LNV-
organisatie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. 
Projectdirecteur Rob van Brouwershaven geeft leiding aan dit 
team. 

3) Versterken uitvoeringskracht 
We werken, samen met het IPO, aan het versterken van de 
uitvoeringskracht voor de opgaven in het landelijk gebied. 
Dit betekent dat we voorbereidingen treffen om binnen korte 
tijd een organisatie in te richten die voortvarend aan de slag 
kan met de uitvoering. Dit geven we vorm langs drie pijlers: 
1) regie, 2) grond en 3) kennis en capaciteit.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) 
Gerard Bakker

In het kort
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumen-
tenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA werkt 
risicogericht en kennisgedreven: de kennis, instrumenten en 
bevoegdheden worden zoveel mogelijk daar ingezet waar het 
toezicht het hardst nodig is. De NVWA is als baten-lastendienst 
onderdeel van het ministerie van LNV en heeft twee opdracht-
gevers, het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. 
Daarnaast voert de NVWA keuringen uit voor het bedrijfsleven. 
Ons doel is het bevorderen van naleving van de wet- en 
regelgeving en daarmee afdoende beheersing van risico’s voor 
mens en dier. 

Wat doen we?
Het toezicht strekt zich uit over de hele keten, van boer tot 
bord. Dit betekent toezicht houden op bedrijven en locaties 
waar zich risico’s kunnen voordoen en een signalerende, 
reflectieve functie in de richting van beleid. De NVWA ziet erop 
toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezond-
heid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. De NVWA kijkt 
goed waar de grootste risico’s zitten, zodat zij consumenten en 
anderen tijdig kan informeren als dat nodig is. 

De NVWA is een handhavingsorganisatie in de brede zin van het 
woord. De NVWA houdt toezicht op de naleving van wet- en 
regelgeving door bedrijven. De NVWA richt zich op het beïn-
vloeden van nalevingsgedrag: o.a. door inspecties, opsporings-
onderzoek en handhavingscommunicatie. Om inzicht te krijgen 
in de naleving heeft de NVWA naleefmonitors ontwikkeld. 

Om import en export mogelijk te maken, voert de NVWA ook 
keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen 
houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel 
brengen. De NVWA verricht deze keuringen op verzoek van 
bedrijven en richt zich daarbij op het beoordelen aan de hand 
van specifiek vastgestelde eisen. Keuringen hebben tot doel 
deze producten en/of levende dieren in de handel te kunnen 
brengen binnen de EU, te kunnen exporteren buiten de EU of 
deze vanuit derde landen te kunnen importeren in Nederland/
EU. De kosten van deze keuringswerkzaamheden worden in 
rekening gebracht bij het bedrijfsleven.

Bureau Risicobeoordeling en onderzoek (BuRO) is een onafhan-
kelijk onderdeel van de NVWA. Dit is wettelijk vastgelegd. BuRO 
beoordeelt de chemische, biologische of fysische gevaren voor 
de volks-, dier- en plantgezondheid, het dierenwelzijn en de 
natuur op het werkterrein van de NVWA. Wetenschappelijke 
risicoanalyses en risicobeoordelingen zijn de basis voor 
ketengericht en risicogericht werken en vormen daarmee een 
belangrijke pijler voor risicomanagement i.c. de prioritering en 
sturing van toezichtactiviteiten. Daarnaast heeft de NVWA de 
taak om op basis van risicobeoordeling te informeren over 
(mogelijke) gevolgen voor de volks-, dier- en plantgezondheid, 
het dierenwelzijn en de natuur. Door open te communiceren 
over risico s wordt het vertrouwen dat consumenten hebben in 
het (voedsel-) veiligheidssysteem versterkt. In de risico-
communicatie wordt consumenten zo veel mogelijk een 
handelingsperspectief aangereikt.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
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Tot oktober 2017 was er één ministerie van Economische Zaken, waaronder zowel de EZK- als de 
LNV-onderwerpen vielen. Toen EZ werd ontvlochten in LNV en EZK is gekozen voor een organisatie-
inrichting waarin EZK en LNV organisatieonderdelen delen waar dat kan en zelfstandig zijn waar dat 
moet.
• De directies Bedrijfsvoering (DB) en Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) worden volledig samen 

gedeeld.
• De regioambassadeurs van de directie Regio zijn inzetbaar voor beide departementen.
• De coördinatie voor Caribisch Nederland doet de directie Regio zowel voor EZK als LNV.
• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) werken als 

agentschap onder andere voor beide departementen.
• Onderdelen van de stafdirecties worden gedeeld. Dat gaat om o.a. de beantwoording van burger-

brieven en beeldredactie (DC), de financiële administratie (FEZ) en de coördinatie van de stukken-
stroom en protocol (BBR) en de crisisorganisatie (BPZ).

• De directie Algemene Economische Politiek (AEP) van het ministerie van EZK verricht ook taken voor 
LNV. Dit betreft de inhoudelijke voorbereiding voor de ministerraad over onderwerpen die niet 
direct raken aan het LNV-domein, zoals onderwijs of de woningmarkt. AEP ondersteunt LNV 
daarnaast bij langetermijnstrategievorming, bijv. op het stikstofdossier.

De organisatieonderdelen die LNV en EZK delen, zijn ondergebracht bij EZK, met uitzondering van de 
crisisorganisatie, die ondergebracht is bij LNV (zie directie BPZ van LNV). 

Het werken voor twee organisaties betekent gelijkwaardig opdrachtgeverschap voor beide departe-
menten, die daarmee gelijke invloed hebben op de gedeelde organisaties wat betreft de (continuïteit) 
van de organisatie en de (kwaliteit van) dienstverlening. De beide SG’s zijn opdrachtgever en het 
opdrachtnemerschap ligt bij de directeuren van de gedeelde directies. De besturing van de gedeelde 
organisatieonderdelen is nader uitgewerkt in een Besturingsakkoord. Regelmatig wordt in gezamen-
lijkheid vastgesteld of aanpassingen nodig zijn in het besturingsmodel. In 2020 is de werking van het 
Besturingsakkoord geëvalueerd. De gekozen samenwerking blijkt in de praktijk te voldoen aan de 
verwachtingen en de doelstellingen.

Met het ministerie van EZK gedeelde organisatieonderdelen
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In het kort
• Dienstverlenende en coördinerende stafdirectie voor de 

ministeries van EZK en LNV op het gebied van bedrijfsvoering
• Levert bedrijfsvoeringsdiensten voor het kerndepartement en 

is op een groot aantal terreinen faciliterend, kaderstellend en 
toetsend op bedrijfsvoeringsonderwerpen binnen het 
concern.

• Levert diensten op het terrein van: 
 - CIO Office en Informatiemanagement
 - Personeel en Organisatie
 - Facilitair, ICT en Huisvesting
 - Flexibel inzetbare Project- en Programmamanagementpool
 - Managementondersteuning aan de directies
 - Planning & Control en Inkoop
 - Eigenaarsondersteuning

Wat is ons doel?
De Directie Bedrijfsvoering (DB) is gepositioneerd als organisa-
tieonderdeel dat in zijn geheel voor LNV en EZK werkt. DB stelt 
de gebruikers centraal en stemt haar diensten daarop af. 
Efficiëntie, transparantie over de mogelijkheden van deze 
dienstverlening, duurzaamheid, innovatie en de benodigde 
besparingen spelen daarbij een belangrijke rol. DB wil de EZK en 
LNV-organisatie en haar medewerkers ondersteunen zodat 
ieder zich maximaal kan concentreren op de kerntaken. DB 
verzorgt niet alleen de standaard dienstverlening, maar ook de 
invulling van de afzonderlijke departementale wensen en lokale 
inkleuring waar dit gewenst is.

De kerndepartementen LNV en EZK hebben alle bedrijfsvoering 
en een aantal concerntaken geconcentreerd. Daarnaast 

vertegenwoordigt DB het ministerie van LNV en EZK in de 
interdepartementale bedrijfsvoeringscommissies en zorgt het 
voor doorvertaling van interdepartementaal afgestemde 
beleidskaders naar alle concernonderdelen.

Directie Bedrijfsvoering (DB)
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In het kort
• Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) maakt tijdig en 

inhoudelijk adequate wetgeving en juridische adviezen.
• We behandelen bezwaar- en beroepsschriften.
• We ondersteunen bij de afhandeling van Wob-verzoeken.

Wat is ons doel?
• WJZ maakt zich er sterk voor dat EZK en LNV in juridisch 

opzicht effectief handelen. WJZ is een centrale stafdirectie, 
waarbinnen het belangrijkste juridische werk is 
geconcentreerd.

• WJZ is gepositioneerd als organisatieonderdeel dat wat 
betreft het takenpakket in zijn geheel voor EZK en LNV werkt. 

Wat doen we?

Wetgeving
• Ontwikkelen van wetgeving als onderdeel van het primaire 

werk van EZK en LNV.
• Zorg voor het departementale wetgevingsprogramma.
• Meedenken over en beoordelen van nut, noodzaak, inhoud 

en planning van wetgeving.
• Schrijven van wetten, algemene maatregelen van bestuur, 

ministeriële regelingen en beleidsregels.
• Verzorgen van de wetgevingsprocedures, inclusief goedkeu-

ringen van verdragen.
• Ontwikkelen van algemeen wetgevingsbeleid.
• Tot stand brengen van specifieke regelgeving in het kader van 

crisisbeheersing.

Juridische adviezen
• Geven van juridische adviezen over een breed terrein van 

juridische en juridisch-bestuurlijke zaken.
• Advisering over de juridische risico’s verbonden aan o.a. 

nota’s, brieven, overeenkomsten, convenanten, statuten, 
ministerraadstukken, Kamervragen, beschikkingen en 
besluiten.

• Advisering over de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
• Departementale coördinatie van de toepassing van de 

staatssteunmaatregelen.
• Opstellen van mandaat- en organisatiebesluiten van alle 

dienstonderdelen van EZK en LNV.

Bezwaar en beroepszaken
• Behandeling van bezwaar- en beroepszaken, verzorgen en 

begeleiden van geschillenprocedures.
• Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van 

de ministers van EZK en LNV voor zover deze op het kernde-
partement zijn voorbereid.

• Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke 
colleges.

• Begeleiden van de landsadvocaat wanneer deze in civiele 
procedures optreedt voor LNV en EZK.

Wob-ondersteuningsunit
• Organiseren en optimaliseren van ondersteuning voor de 

dienstonderdelen van EZK en LNV bij de behandeling van 
Wob-verzoeken. 

Wetgeving en Juridische Zaken
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In het kort
• De Directie Algemene Economische Politiek (AEP) valt onder 

het ministerie van EZK, maar verricht ook taken voor LNV. 
Belangrijke taak is de inhoudelijke voorbereiding voor de 
ministerraad over onderwerpen die niet direct raken aan het 
LNV-domein, zoals onderwijs of de woningmarkt. AEP 
ondersteunt LNV daarnaast bij langetermijnstrategievorming, 
bijv. op het stikstofdossier.

• We houden ons bezig met onderwerpen over de volle breedte 
van het Haagse beleid: van macro-economie en energiebeleid 
tot sociale zekerheid en de woningmarkt.

Wat is ons doel?
• AEP staat voor het versterken van het duurzaam economisch 

groeivermogen van Nederland en het scheppen van voor-
waarden voor een goed functionerende economie en 
markten. 

Wat doen we?
• Adviseren over sociaaleconomische vraagstukken op het 

gebied van de arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, 
fiscaliteit, koopkracht, onderwijs en zorg.

• Duiden van de conjunctuur en macro-economische ontwik-
kelingen, adviseren over onderwerpen zoals het bedrijfsle-
ven- en innovatiebeleid en het klimaat- en energiebeleid, en 
over mobiliteitsbeleid en de woningmarkt.

•  Aanjagen van de toepassing van gedragswetenschappelijke 
inzichten in beleid.

Algemeen Economische Politiek
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Wie we zijn
• Directie Regio bestaat naast een kleine centrale unit uit vijf 

regioambassadeurs die met hun teams werken in de regio én 
in Den Haag. Vanuit onze brede regiofunctie onderhouden we 
voor zowel LNV als EZK structurele contacten met medeover-
heden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in de regio.

• We zijn gesprekspartner in de volle breedte voor de regio. We 
zijn zichtbaar als bestuurlijk vertegenwoordiger, als Rijksheer 
(crisisrol), als trekker van de Economische 
Samenwerkingsagenda Rijk-regio en als coördinator op 
Caribisch Nederland.

• Als ‘oliemannetje’ opereren we achter de schermen om beleid 
goed en integraal te laten landen, knelpunten te adresseren 
en op te lossen, verbindingen te leggen op dossierniveau en 
ook tussen beleidsdirecties. Onze werkwoorden: signaleren, 
verbinden, agenderen en zakendoen. 

• Directie Regio beweegt mee op de prioriteiten van beleidsdi-
recties én haakt in op de regionale dynamiek. Dit vereist dat 
wij flexibel zijn, dat onze inzet per regio kan verschillen en dat 
nieuwe ontwikkelingen of kansen een andere inzet vragen.

Wat is ons doel
• Op steeds meer terreinen is sprake van gedeelde bestuurs- en 

beleidsverantwoordelijkheden tussen Rijk en regio. Realisatie 
van nationale beleidsdoelen vraagt om optimale samenwer-
king met de regio. 

• De diversiteit tussen regio’s is groot. Dat vraagt om maat-
werk en een structurele verbinding tussen Rijk en regio. 
Directie Regio vervult deze verbindingsrol en draagt zo bij aan 
een maximale realisatie van beleidsdoelstellingen.

Wat doen we
De inzet van de regiofunctie voor LNV is gericht op lopende 
trajecten met een sterke regionale dimensie of op beleidsuit-
werkingen die een regiospecifieke aanpak vragen. Denk hierbij 
onder andere aan de sanering van de varkenshouderij, het 
vervroegde verbod op pelsdierhouderijen en de 
kringlooplandbouw.
Hiernaast identificeren we telkens die opgaven waarop onze 
inzet van meerwaarde is. Onze huidige inzet focust zich op de 
volgende thema’s: 

• verduurzaming veehouderij; 
• vergroten waardering voedsel, korte ketens/ ketenaanpak; 
• versterken relatie landbouw-natuur; 
• verbeteren landgebruik (incl. bodem); 
• verbeteren biodiversiteit, bijvoorbeeld als deelnemer in de 

werkgroep Grote Wateren;
• klimaattransitie en -adaptatie 

Samen met het DG NVLG organiseren we strategische gesprek-
ken met de provincies, die ruimte bieden voor het bespreken 
van actuele thema’s waarop samenwerking nodig is.

Directie Regio
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In het kort
• DICTU is een baten-lastendienst van EZK en voorziet de 

ministeries van EZK en LNV en de uitvoerende diensten van 
alle ICT. Daarnaast is DICTU een van de grotere ICT-
dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. 

• DICTU beschikt over specialistische kennis van ICT-systemen 
op het terrein van: kantoor- en werkplek-ICT en telefonie, 
inspecties, subsidies en vergunningen, registers, digitale 
toegang, apps en bedrijfsvoeringsprocessen en Zaakgericht 
Werken.

• Daarbij speelt DICTU in op technologische ontwikkelingen 
zoals (Public) Cloud. Ook borgt DICTU een hoogwaardige 
beveiliging van de gegevens en systemen.

Wat is ons doel?
• De ambitie van DICTU is om zichzelf door te ontwikkelen als 

digitaliseringspartner voor zijn afnemers. 
• DICTU zet in op ‘laten doen’, ‘samen doen’ of ‘zelf doen’ met 

markt en Rijkspartners om afnemers optimaal te ondersteu-
nen en te adviseren.

• Missie DICTU: “DICTU biedt de ondernemende samenleving 
- ondernemers en burgers - en de overheid de mogelijkheid 
om op eenvoudige wijze, digitaal en veilig zaken met elkaar te 
doen.“

Wat doen we?
• Rijksoverheidsorganisaties optimaal ondersteunen met 

vernieuwende, veilige en solide ICT-producten en-diensten.
• DICTU levert ICT-producten en-diensten voor EZK en LNV en 

een aantal andere ministeries.
• DICTU zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en 

organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te 
ondersteunen. Daarbij speelt zij in op technologische 
ontwikkelingen zoals de cloud.

• Ook borgt DICTU de beveiliging van al dan niet gerubriceerde 
gegevens en systemen die zij onder haar hoede heeft.

DICTU
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In het kort
• RVO is een uitvoeringsorganisatie voor EZK, LNV, andere 

ministeries, provincies en EU en werkt op vier gebieden: 
duurzaamheid, landbouw, innovatie en internationale 
samenwerking.

• RVO is een baten-lastendienst van EZK. RVO bestaat sinds 1 
januari 2014 en is ontstaan uit een fusie van diverse uitvoe-
rende diensten. 

• RVO levert jaarlijks diensten aan zo’n 200.000 
ondernemingen. 

Wat is ons doel?
RVO werkt voor ondernemers aan toonaangevende, snelle, 
moderne en betrouwbare dienstverlening. RVO vormt een 
verbindende schakel tussen beleid en ondernemers in het 
aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, zoals het 
innovatievermogen, de energietransitie en de voedselagenda. 

De LNV-opdracht
RVO voert een groot pakket aan opdrachten uit voor LNV :
• voor DG Agro: Markt- en prijsbeleid, Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid, Grondkamers, Landbouwattachés, 
Klimaatopdracht, Kennisopdrachten, Meststoffen, Plant en 
voedsel, Duurzame agrosectoren en dierlijke ketens, Wet 
dieren, Dierziektebestrijding, I&R dieren.

• voor DG NVLG: Wet natuurbescherming, CITES, 
Natuurschoonwet en Invasieve uitheemse soorten, Natura 
2000, Landinrichtingsrente, Green Deals, Natuurambitie 
Grote wateren, Natuurinclusieve landbouw, Natuur en 
samenleving, Nationale parken, Visserijfondsen en Overige 
visserijregelingen.

• Verder zijn er nog bijzondere opdrachten, zoals voor Corona 
en Stikstof en grootschalige implementatietrajecten, zoals 
het GLB, de overheveling van vangstregistratietaken van de 
NVWA naar RVO en de implementatie van het 6e en 7e 
Actieprogramma nitraat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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De uitvoering van publieke taken bij het ministerie van LNV is 
voor een groot deel belegd bij externe uitvoeringsorganisaties. 
Sommige uitvoerders zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de 
Minister. De NVWA is hier een voorbeeld van. Andere uitvoer-
ders zijn niet aan de Minister ondergeschikt, maar handelen wel 
op grond van een mandaat namens de Minister en kunnen ook 
sterk worden gestuurd. De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland voert bijvoorbeeld veel LNV-taken uit, maar valt 
formeel onder de Minister van EZK. De Minister kan de geman-
dateerde instructies geven en kan in het uiterste geval een 
mandaat wijzigen of intrekken. Voor zowel de ondergeschikte 
uitvoerders als de gemandateerde uitvoerders geldt dat ze het 
beleid van de Minister dienen te volgen.
Andere uitvoerders handelen vergaand autonoom. Het betreft 
zelfstandige bestuursorganen (zbo), rechtspersonen met een 
wettelijke taak (rwt) en/of overheidsstichtingen. Onderstaand 
een overzicht van de belangrijkste organisaties. De organisaties 
worden gefinancierd via door het ministerie van LNV vast te 
stellen tarieven en/of begrotingsbijdragen. Zbo’s zijn verder 

onder te verdelen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
organisaties. Zbo’s voeren taken uit die in de wet zijn vast-
gelegd en leggen hierover in principe geen inhoudelijke 
verantwoording af aan de minister. De Minister heeft op grond 
van de Kaderwet zbo’s wel een aantal randvoorwaardelijke 
bevoegdheden ten aanzien van zbo’s. Voor LNV zijn de belang-
rijkste hiervan: 
• Het maken van beleidsregels (bij zbo’s zeldzaam). 
• Het opvragen van informatie
• Het benoemen, herbenoemen en ontslaan van bestuurders 

(publiekrechtelijk)
• Het goedkeuren van de (her)benoeming en ontslag van de 

voorzitter van de keuringsdiensten (privaatrechtelijk)
• Het goedkeuren van de jaarrekening en budget van zbo’s. 
• Het goedkeuren van (wijzigingen van) de Statuten (privaat-

rechtelijk) of het bestuursreglement (publiekrechtelijk).
• Het vijf-jaarlijkse informeren van de kamer over het functio-

neren van een zbo op basis van een externe evaluatie.

Zelfstandige bestuursorganen

Naam organisatie Functie

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) Het Bureau Beheer Landbouwgronden is op dit moment onderdeel van de RVO. 

Centrale Commissie Dierproeven (CCD) De CCD verleent vergunningen voor het verrichten van dierproeven op basis van adviezen van een 

van de Dierexperimenten Commissies (DEC)

College voor de toelating van gewas-

beschermings middelen en biociden (Ctgb)

Het Ctgb oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Grondkamers Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland, toetsen van de inhoud van pacht-

overeenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van het pachtrecht, uitvoeren van een 

prijstoetsing en toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepalen van verpachte waarde.

Kamer voor de Binnenvisserij Toetsen van overeenkomsten van huur en verhuur van visrechten en het goedkeuren van 

toestemmingen om te vissen, uitgegeven door visrechthebbenden; beide met het oog op een 

doelmatige bevissing van binnenwateren.
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Naam organisatie Functie

Raad voor plantenrassen De Raad voor plantenrassen geeft uitvoering aan de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 op het gebied 

van toelating van plantenrassen en verlening van intellectuele eigendomsbescherming m.b.t. 

plantenrassen (kwekersrecht).

Rendac BV Ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijke restmaterialen en kadavers (categorie

1- en 2-materiaal, niet bestemd voor consumptie).

Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer richt zich op de volgende hoofddoelstellingen:

•  het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische 

waarden in de gebieden van Staatsbosbeheer;

•  het bevorderen van recreatie in zo veel mogelijk gebieden van Staatsbosbeheer;

•  het leveren van een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke en vernieuwbare 

grondstoffen zoals hout.

Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Stichting BKD geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet (en de Plantgezondheidswet) in

de sector bloembollen.

Stichting Bureau Erkenningen (BE) Bureau Erkenningen (BE) van de AOC Raad is in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (Rgb) aangewezen als instantie voor het verstrekken van vakbekwaamheidsbewijzen 

gewasbescherming.

Stichting Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken 

(COKZ)

Stichting COKZ geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet (en de Warenwet met VWS als 

opdrachtgever) in de zuivelsector.

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau Stichting KCB geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet en de Plantgezondheidswet in de 

sector groenten en fruit.

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst 

voor de Tuinbouw (Naktuinbouw)

Stichting Naktuinbouw geeft uitvoering aan de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 (en de

Plantgezondheidswet) m.b.t. teeltmateriaal in de sectoren tuinbouw- en bosbouwgewassen.

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst 

voor Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen 

(NAK)

Stichting NAK geeft uitvoering aan de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 (en de

Plantgezondheidswet) m.b.t. zaaizaad en pootgoed in de sector landbouwgewassen.

Stichting Skal Stichting Skal geeft uitvoering aan de Landbouwkwaliteitswet m.b.t. biologische 

productiemethoden.

Wageningen Research In het algemeen belang bijdragen aan strategisch en toepassingsgericht onderzoek op het gebied 

van productie, verwerking, afzet en handel van agrarische producten, van de visserij, van het natuur- 

en milieubeheer, van de openluchtrecreatie en van het beheer en de inrichting

van het landelijk gebied.

Wageningen Universiteit Wageningen Universiteit is de belangrijkste Europese Universiteit op het gebied van de Life Sciences. 

Onderzoekers en studenten van Wageningen Universiteit richten zich op

onderwerpen op het terrein van de voeding, gezondheid, natuur en leefomgeving.
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