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Visie en beleidsplan 2019-2025 
Vastgesteld d.d. 1-4-2019 
 
De visie van RVV anno 2019 is als volgt:  

De landbouw in het westelijk Veenweidegebied is volop in beweging en richt zich 
steeds meer op beleidsdoelen ten aanzien van natuur, landschap, bodem, water 
en klimaat. Ook komt zij steeds meer tegemoet aan de wensen uit de keten, de 
markt en de maatschappij. Een duurzame landbouw is een Kringloopgerichte, 
Natuurinclusieve landbouw. 

 

De missie van RVV die daaruit voortvloeit: 
RVV wil het karakteristieke landschap van onze regio en de daarin aanwezige flora 
en fauna voor de toekomst behouden en waarborgen dat toekomstige generaties 
nog boer kunnen zijn. 

 
Voor 2019 hebben we de volgende speerpunten: 
 
 1. Communicatie 

 2. Optimaliseren van beheer 

 3. Faciliteren van onze deelnemers  

 4. Meewerken aan een toekomstbestendig landbouwsysteem 

 

1. Communicatie 

RVV schaakt op vele borden, maar we laten dat te weinig aan de buitenwereld weten. 
We gaan een communicatieplan opstellen waarin we de diverse doelgroepen 
structureler en doelgerichter laten weten waar we mee bezig zijn en welke resultaten 
we hebben geboekt. We hopen hiermee enerzijds meer waardering te krijgen voor ons 
werk en dat van onze deelnemers. Anderzijds willen we ons meer profileren als 
gesprekspartner voor diverse organisaties en daarmee mogelijk een rol vervullen bij 
de uitvoering van projecten en meepraten bij (beleids-)ontwikkelingen.  

Ad 2. Optimaliseren van beheer 

In 2019 worden de optimalisatieplannen ingediend en uitgevoerd. Dat gaat over een 
aantal sporen: 

- Optimalisatie van beheer door middel van niet productieve investeringen in de 
inrichting en het beheer van weidevogelgebieden. Er worden diverse extra 
plas-drassen gerealiseerd, predatie wordt aangepakt en het landschap wordt 
opener gemaakt ten behoeve van weidevogels. Ook voor de andere 
leefgebieden worden optimalisatieplannen gemaakt.  

- Kennis en motivatie bij de medewerkers en de deelnemers willen wij verhogen 
door middel van cursussen, folders, excursies, demonstraties en bijeenkomsten 
en het makkelijker ontsluiten van kennis.  
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Ad 3. Faciliteren van onze deelnemers 

RVV ondersteunt haar circa 300 leden zodat zij het beheer of de uitvoering van een 
pilot optimaal kunnen uitvoeren. RVV geeft advies, ondersteunt, begeleidt en 
faciliteert. Onze leden kunnen ons bellen, mailen, appen enz. Wij hebben een website 
waar mensen informatie kunnen halen, er zijn ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven, 
folders, mailings enz.  

In 2019 gaan wij daar huiskamerbijeenkomsten aan toevoegen en ons meer richten 
op gebiedsgerichte aanpak. We streven ernaar om op polderniveau, in samenwerking 
met de per polder relevante partijen, het beheer verder te optimaliseren en/of 
gebiedsgerichte problemen aan te pakken.  

Ad. 4. Meewerken aan een toekomstbestendig landbouwsysteem 

Er komt veel af op de agrarische sector in ons werkgebied. Er liggen opgaven om het 
landschap open en groen te houden en er zijn weidevogelkerngebieden aangewezen. 
Voor de oppervlaktewaterkwaliteit liggen er opgaven, zoals de Nitraatrichtlijn en de 
Kaderrichtlijn water. De discussie over bodemdaling en klimaat speelt in het 
veenweidegebied. De eerste pijler van het GLB (betalingsrechten) kent een 
‘vergroeningspremie’. Naar verwachting wordt deze vergroeningseis in de nieuwe GLB-
periode strenger. Ook de zuivelketen gaat meer richting duurzaamheid. Het ministerie 
van LNV spreekt in haar Landbouwvisie nadrukkelijk over Kringlooplandbouw. De 
provincie Utrecht heeft in haar Landbouwvisie een hoofdstuk ‘Actieplan Duurzame 
Landbouw met Natuur’ opgenomen. 
In dit speelveld opereert Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. 
 
RVV is nauw betrokken bij diverse pilots op het gebied van waterkwaliteit, bodemdaling, 
kringlooplandbouw en vergroening GLB. Daarmee bereiden wij onze leden voor op en 
ondersteunen wij hen op weg naar een toekomstbestendig Natuurinclusief 
landbouwsysteem.  
 


