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Aanleiding 
Hierbij ontvangt u het Informatieplan van LNV voor de periode 2023-2027 en de 

aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De Rijksbrede 

Beschouwing wordt op 14 november door de Staatssecretaris voor 

Koninkrijksrelaties en Digitalisering aangeboden aan de vaste Kamercommissie 

Digitale Zaken. Afgesproken is dat ieder departement in de tussenliggende 

periode het eigen Informatieplan aanbiedt aan de Tweede Kamer.  

 

Geadviseerd besluit 
U kunt de aanbiedingsbrief ondertekenen en hiermee instemmen met het 

versturen van het Informatieplan LNV 2023-2027 aan de Tweede Kamer. 

 

Kernpunten 
Bij het werken aan de maatschappelijke opgaven van LNV speelt digitale 
informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol. Of het nu gaat om bedrijfsdata 
van agrariërs of om data over ecologische systemen. LNV heeft het toenemende 

belang van digitale IV enkele jaren geleden al onderkend, wat heeft geleid tot de 

in 2021 uitgebrachte Digitaliseringsvisie.  
 
In die visie gaat het vooral over de digitalisering van verschillende agrarische 
sectoren, de bedrijven en de kennisinstellingen. Dit nieuwe Informatieplan 
beschrijft hoe LNV zelf digitalisering toepast in zijn omgang met de particuliere 
sector en hoe de informatievoorziening binnen LNV en verbonden organisaties 

(het agentschap NVWA en de verschillende ZBO’s en RWT’s) is georganiseerd.  
Het kijkt daarmee vanuit een aanvullend perspectief naar hetzelfde onderwerp.  
 
Het informatieplan benadrukt het belang van digitale data en 
informatievoorziening (IV) bij het werken aan de maatschappelijke opgaven van 
LNV. Ook wordt benoemd welke ambities het Ministerie heeft om IV verder te 
ontwikkelen en toe te passen. Het informatieplan gaat zowel over 

beleidsontwikkeling als over uitvoering, toezicht en handhaving. Het 
informatieplan signaleert ook waar achterstanden bestaan in de toepassing van IV 
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en in het beschikbare instrumentarium. Het plan benoemt deze knelpunten en de 

ambities.  
 

Toelichting 
Het Informatieplan voor LNV is tot stand gekomen onder begeleiding van de Chief 
Information Officer (CIO), tevens plaatsvervangend SG. En bij de totstandkoming 

is nauw samengewerkt met EZK.   

 
De essentie van de benadering van LNV is dat digitale informatievoorziening een 
vaste plaats heeft in het beleidsproces en in uitvoering, handhaving en toezicht. 
Omgaan met digitale informatievoorziening moet een tweede natuur worden 
binnen LNV en verbonden organisaties.  
 
Enkele onderwerpen die in het plan aan de orde komen: 

- Kringlooplandbouw:  
o meten is weten;  
o kritieke prestatie-indicatoren; 
o data over prijsontwikkeling voor boeren; 
o ondernemersvriendelijke communicatie met de overheid.  

- Data over gewasbescherming, diervriendelijke veehouderij en zoönosen. 

- Natuuropgaven:  
o gebiedsgericht werken;  

o data-uitwisseling met provincies; 
o Gegevensautoriteit Natuur, Nationale Databank Flora en Fauna, 

Digitale Stelsel Omgevingswet; 
o geo-informatie. 

- Emissies:  

o toezicht op mesttransporten;  
o betrouwbare data stikstof.  

- Visserij:  
o de staat van de vloot in relatie tot milieuwetten. 

- Dienstverlening, toezicht en handhaving:  
o subsidies, vergunningverlening, registratie; 
o samenwerking tussen beleidsmakers, uitvoerders en 

toezichthouders.  
- LNV-breed:  

o medewerkers bijscholen en geschikt talent aantrekken, digitaal 
vakmanschap;  

o transparantie, digitale weerbaarheid, privacy; 
o verbeteren inzicht in ICT-kosten. 

 




