Agrarisch en Natuur
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVO helpt provincies, gemeenten en waterschappen vooruit op het gebied van duurzame,
internationale, agrarische en innovatieve vraagstukken. Samen maken we Nederland
economisch sterker en duurzamer. Wij bieden voorlichting en advies, financiering en de
juiste contacten om deze vraagstukken aan te pakken.

Duurzaamheid
Directe betalingen
€ 701mln *

Goede marktwerking en noodsituaties
Marktordening
Ongeveer € 150mln*

Modernisering en verjonging
Plattelandsontwikkeling
€ 118mln * plus cofinanciering

Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/overheden
Europees Landbouwbeleid in Nederland
* per jaar in 2020

Basis: Een boer die voldoet aan milieu en duurzaamheidseisen krijgt in 2020 € 260 basispremie per hectare.
Biodiversiteit: Een boer krijgt in 2020 € 115 vergroeningspremie per hectare.

Rol RVO:

Steun jonge boeren: Een jonge boer (<41 jaar) krijgt
€ 50 per hectare extra.

Natuurinclusieve landbouw
RVO werkt mee in gebiedsprocessen en heeft praktische kennis over
natuurinclusieve landbouw. Ook ondersteunt RVO bij het in kaart
brengen van belemmerende regelgeving met betrekking tot natuurinclusieve landbouw.

Crisisreserve

Natuur en landschap: €86 miljoen

Vangnet extreem lage prijzen: Bij plotseling
wegvallen vraag vanuit de markt

Lokaal en vitaal platteland: € 12 miljoen

Slimmer samenwerken: Steun telersverenging
groente en fruit.

Innovatie: € 56 miljoen

1. Vrijkomende agrarische bebouwing
Binnen RVO is een pilotprogramma gestart voor de vrijkomende agrarische
bebouwing. Samen met gemeenten wordt er door middel van data gekeken
hoe de vrijkomende ruimte in de komende jaren op een slimme manier
benut kan worden om meer natuur te creëren, ruimte te maken voor de
energietransitie of voor de aanleg van bedrijventerreinen.

Kringlooplandbouw
RVO ondersteunt de realisatie van de kringlooplandbouw. Hierbij helpen we onder andere mee met het ontwikkelen van Kritische Prestatie
Indicatoren en het verder invulling en uitvoering geven aan kringlooplandbouw in de praktijk.

Verbetering waterkwaliteit: € 65 miljoen

Extra steun jonge boeren: € 5 miljoen

5. Nationale Bijenstrategie voor Nederland
RVO ondersteunt het ministerie van LNV om samen met de partners in de
Nationale Bijenstrategie zorg te dragen dat bestuivers en bestuiving in 2030
duurzaam bevorderd en behouden zijn. Door onder andere het creëren van
een betere leefomgeving voor bestuivers in de brede agrarische omgeving en
optimalisatie van bestuivingsdiensten in relatie tot de essentiële randvoorwaarden in de landbouwproductie.

2. Dordrecht stadspark XL

Natuur projecten

7

RVO ondersteunt decentrale overheden bij de transitie naar een
natuurinclusieve samenleving, door de waarde van natuur te
verknopen met andere functies. Zo helpt RVO gemeenten bij hun
wijkgerichte aanpak. Draagvlak en – kracht bij de betrokken partijen
wordt verkregen door het integraal benaderen van de stedelijke
opgave. Door het verkennen, verbinden en verbeelden van de groen
en blauwe locaties in een gemeente (stadsparken, begraafplaats,
watergangen) met de woningopgave, de vitaliteit van burgers, de leefbaarheid van de wijk en de klimaatbestendigheid van de wijk ontstaan
nieuwe inzichten en mogelijkheden. RVO levert hiervoor
procesondersteuning en kennis.

De gemeente Dordrecht wil de Dordtwijkzone biodiverser en klimaatbestendiger inrichten. Om dit te verkennen heeft RVO enkele ateliers
georganiseerd, waarbij ook mogelijkheden voor verdienmodellen in beeld
zijn gebracht. Met een mooi beeldverslag kan de gemeente volgende
stappen zetten.
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3. Tijdelijke natuur
RVO adviseert de Stichting Tijdelijke Natuur om het instrument Tijdelijke
Natuur (= natuur die spontaan ontstaat als wordt afgezien van natuurwerend beheer) ingebed te krijgen in procedures rondom bestemmingsplannen. Daar waar gewenst faciliteert RVO ook voorlichtingsbijeenkomsten.
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4. Getij Grevelingen
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Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt een bijdrage geleverd aan
de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een
economisch sterke en duurzame landbouw. Binnen het deltaplan brengt
RVO de opgaven op het gebied van water- en bodemkwaliteit per
waterschapgebied in kaart.
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6. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
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Na de afsluiting in 1971 zijn problemen ontstaan met de waterkwaliteit in
de Grevelingen. In een samenwerking tussen Rijk en regio wordt er een
project gerealiseerd waarbij het getij in beperkte mate terug komt. RVO
brengt deskundigheid in op het vlak van proces, participatie, ecologie,
hydrologie en duurzaamheid en legt verbindingen met nationale
ontwikkelingen.

7. Advisering in stikstofaanpak
Met de stikstofaanpak wordt er een bijdrage geleverd aan de verbetering van
de natuurkwaliteit van de Natura 2000 gebieden. RVO heeft ecologische
kennis en adviseert over natuurmonitoring, natuurherstelmaatregelen en
denkt mee met de totstandkoming van de stikstofaanpak.

