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Werkplan RVV 2021 

 
De visie van RVV die in 2019 is 

opgesteld, luidt 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, Natuur 

inclusieve 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. 

 

2020 was het jaar van Corona en beperkingen, maar desondanks hebben we vol ingezet 

op communicatie en kennisverbreding en -verdieping, zowel bij medewerkers als 

deelnemers. We waren -volgens plan- meer betrokken bij gebiedsprocessen.  

2020 was het jaar van het stikstofdebat, waarbij de natuur zich moet kunnen herstellen, 

en Kringlooplandbouw en Natuur Inclusieve Landbouw nog nadrukkelijker als 

toekomstperspectief naar voren kwamen. 

Ook de zuivelindustrie profileerde zich met beloningen voor betere prestaties op dat 

gebied. 

Daarnaast is er het Klimaatakkoord, waardoor er door de overheid vol wordt ingezet op 

energietransitie (zonnevelden, windmolens) en op CO2-reductie (oa bodemdaling 

remmen dmv waterinfiltratiesysteem).  

Met de komst van het nieuwe GLB, dat met een jaar wordt uitgesteld, lijkt het ANLB 

ongeveer hetzelfde te blijven, maar er komt een Eco-regeling waarbij afstemming met 

ANLB een belangrijke rol gaat spelen. Hoe kunnen de Eco-regeling en het ANLB elkaar 

versterken en optimaliseren? 

Tegen deze achtergrond verricht RVV in de eerste plaats zijn taken als coördinator van 

het ANLB. Door zoveel mogelijk actuele thema’s met elkaar te verbinden, hopen wij dat 

er op vele vlakken win-winsituaties ontstaan.  

 

Het werkplan 2021 van RVV is opgebouwd rondom drie thema’s. De thema’s komen 

samen in een meer natuur inclusieve landbouw en volgens ons streven naar een minder 

harde grens tussen natuur en landbouw. 

1. ANLB-GLB 

2. Verdienmodellen  

3. Netwerken 

1. ANLB-GLB 

2021 zal staan in het teken van de voorbereiding op het nieuwe GLB en de Eco-regeling 

van het GLB.  

RVV gaat daarvoor de volgende activiteiten uitvoeren: 

 

o Nadenken over nieuwe pakketten, verbetering van huidige pakketten, andere 

vergoedingssystematiek, o.a. door deelname aan bijeenkomsten bij BoerenNatuur 

en besprekingen in bestuur van RVV.  

o Organiseren van een goede overgang naar het verlengingsjaar 2022 en de nieuwe 

ANLB-periode vanaf 2023.  

o Afstemming welke maatregelen passen in ANLB en welke in de Eco-regeling van 

GLB en hoe die elkaar kunnen versterken. 
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o We gaan meer maatregelen treffen om predatie te voorkomen en daarnaast blijft 

er overleg met de WBE’s.  

o Voorbereidingen van verdere optimalisatie van het beheer in 2023. We kijken 

kritisch naar beheer en beheerresultaten van de afgelopen 6 jaar. Per 

weidevogelpolder wordt het collectief beheerplan bijgesteld en verder 

geoptimaliseerd. Voor de andere leefgebieden wordt het huidige beheer kritisch 

bekeken en zoveel mogelijk samenhangende gebiedsplannen gemaakt. 

o Voor duurzaam waterbeheer wordt een begin gemaakt met het opstellen van 

duurzame slootplannen op bedrijfsniveau.  

o De landschapselementen zijn allemaal in beeld gebracht en per 

landschapselement is vastgelegd wanneer welk beheer moet worden uitgevoerd. 

2. Verdienmodellen 

ANLB is nooit een verdienmodel geweest. De ANLB-vergoeding is een vergoeding voor 

gederfde opbrengsten of gepleegde inspanningen. De vergoeding vanuit de 

zuivelindustrie is nauwelijks winstgevend. De landbouw is hard op zoek naar 

verdienmodellen.  

Nieuwe functies of functiecombinaties moeten nieuwe verdienmodellen mogelijk maken. 

Zoals combinaties van energieopwekking met natuurbeheer (ook in opdracht van derden) 

of lokale productie. Dat zou dan een extra vergoeding mogelijk moeten maken door 

bijvoorbeeld een plus op de melkprijs, een korting op waterschapslasten of een korting 

op hypotheekrente.  

RVV gaat in dit thema de volgende activiteiten uitvoeren: 

o In het project Duurzame Landbouw met Natuur is RVV ook betrokken bij het 

deelproject Verdienmodellen. 

o RVV gaat nieuwe ideeën en kansen faciliteren en organiseren. Dat doet zij o.a. 

door bijeenkomsten, zoals die worden georganiseerd (door RVV of derden) in 

gebiedsprocessen of polderprocessen.  

3. Netwerken,  
Uitgangspunt is de integrale benadering van de ontwikkelingen rond de thema’s stikstof, 

bodemdaling, CO2, biodiversiteit, de verduurzaming van de landbouw en de realisering 

van het NNN en de Groene Contour. Veel van deze opgaven raken het werk van onze 

deelnemers en van het ANLB.  

Veel partijen in onze regio zijn met deze thema’s bezig, maar vaak thematisch, zonder 

samenhang met andere thema’s. RVV is in de positie om deze samenhang te creëren. 

Dat gaat RVV doen door: 

o In de diverse waarin RVV is vertegenwoordigd gaat zij de dwarsverbanden 

proberen te leggen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.  

o Op projectniveau gaat de werkorganisatie waar mogelijk samenhang creëren. In 

de projecten die worden uitgevoerd vindt afstemming plaats met de andere 

thema’s, o.a. door projectteamoverleg en regelmatig overleg tussen de 

projectleiders en bestuursleden.  

o Op het boerenerf komen de diverse thema’s samen. Daar gaan we de samenhang 

faciliteren door (nieuwe) polderprocessen te ondersteunen. Vaak zijn het 

regionale doelen worden beoogd. RVV kan de diverse informatie en praktijkvragen 

bundelen en vertalen naar praktische bedrijfsinformatie voor de deelnemers.  

 

 

 

 


