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Totaal: ca. 45.000 ha veen (puur & met klei)

VEENBODEMKAART



Bodemdaling  in veengebieden is geen nieuw onderwerp
Verhoging van de kosten van het (water)beheer: 
 Waterbeheer moet telkens aangepast op daling maaiveld
 Natuurgebieden komen relatief hoger te liggen, waardoor 

(kostbaar) water wegstroomt naar de omgeving.
 Schade aan gebouwen, wegen en rioleringen

Doelstellingen die in de knel komen
 Bij oxidatie van de veenbodem komt CO2 vrij; dat draagt bij aan 

de klimaatverandering.
 Uitspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater.

Klimaatakkoord als aanjager, hoger op politieke agenda
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BODEMDALING 
FLINKE UITDAGINGEN
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VEENWEIDEN

1,0 Mton 
minder CO2 

uitstoot 

KLIMAATAKKOORD: OPGAVE VEENWEIDEN

 Landelijk doel  1 Mton reductie CO2eq-emissie uit veenbodems in 2030
 Provinciaal doel  50% reductie bodemdaling in 2030 (Omgevingsvisie Utrecht)



 Strategie voor het landelijk gebied
 Gericht op 2030 (met doorkijk 2050), gericht op 

uitvoering
 Provincie heeft formeel de regie, maar:

we doen het samen, koers met draagvlak!
 Aantal verplichte landelijk afgesproken elementen 
 Rijksmiddelen beschikbaar
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OPDRACHT KLIMAATAKKOORD:
REGIONALE VEENWEIDE STRATEGIE (RVS)



1. Starten proces

2. Koersdocument

3. RVS
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FASERING
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April 2021

Maart 2021

Projectgroep

Besluitvorm
ing provincie 

U
trecht

Werken als één 
overheid

Bestuurlijk overleg

Breed bestuurlijk  overleg met colleges / DB-leden 

Webinar bestuursleden en volksvertegenwoordiging (mix PS, AB’s, raden) 

Regie

Provincie Utrecht 
Waterschap AGV, HDSR, 
Gemeenten DRV, Woerden, 
en Vijfheerenlanden

Andere provincies (IPO)
Waterschap Rivierenland, V&V
Overige veenweidegemeenten

Provincie Utrecht 
Waterschappen AGV, HDSR, 
Gemeenten DRV, Woerden  
en Vijfheerenlanden

Provincie Utrecht
Waterschappen AGV, HDSR

Kernteam / 
schrijversteam

Regionale Veenweide Strategie 2030 - 2050

Denktank landbouw

Denktank natuur

Gebiedscommissie Utrecht-West

Denktank water

LTO, collectieven, indiv. agrariërs

NMU, NM, SBB, HUL

AGV, HDSR, V&V, Rivierenland

Organisatie opstellen RVS-Utrecht

Adviesrol

Besluitvorming

Maart 2021                                                                Breed bestuurlijk overleg met landbouwsector en natuursector

Samenwerken
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‘We zetten met afremmen van bodemdaling en daarmee 
reductie van CO2-emissies uit veenbodems samen met onze 
partners de komende jaren een flinke beweging in gang naar een 
duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw, geborgd in 
het landschap en met ruimte voor natuur, energietransitie, 
vermindering van de stikstofuitstoot en andere 
meekoppelkansen.’

AMBITIE RVS-UTRECHT



 Landbouw, natuur en waterbeheer met elkaar 
verbonden

 Koppeling met andere maatschappelijke opgaven
 Toekomstperspectief voor agrarische ondernemers
 Een toekomstbestendig watersysteem
 Een mix aan maatregelen
 Voortbouwen op bestaande aanpak
 Inzetten op innovatie
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UITGANGSPUNTEN RVS
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BODEMDALINGSKAART



1. Verhogen van grondwaterstanden in grasland (waterinfiltratie)
2. Aanpassen van bodemsamenstelling (klei in veen)
3. Systeemverandering landbouw (natte teelten, boeren op hoog 

water)
4. Water vasthouden voor robuuste natuur
5. Allerlei combinaties van deze 4
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STURINGSMOGELIJKHEDEN



MATE VAN SYSTEEMVERANDERING EN INNOVATIE
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Kennis: al doende leren, onderweg bijsturen (iteratief proces)
Bedrijfseconomisch perspectief (verdienvermogen landbouw)
Financiering 
Passend instrumentarium (o.a. goede grondstrategie)
Integrale aanpak: opgaven aan elkaar koppelen
Koesteren unieke veenweidenlandschap
Organisatie van de uitvoering

UITDAGINGEN EN VRAAGSTUKKEN

Een uitvoerbare strategie met draagvlak 
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ROUTE LANGS PARALLELLE SPOREN

Spoor 1: 
Kennisontwikkeling en 

innovatie

Spoor 2: aanpak via 
gebiedsprocessen

Lange termijn
perspectief
2030 -2050

Spoor 2a, in agrarische gebieden
Spoor 2b: in en rondom 
natuurgebieden: 

Aan de slag!



 Schaalniveau: indeling  Utrechtse veenweiden in geografische 
gebieden (in werksessies)

 Gebruik maken van lopende 
 gebiedsprocessen
 Nieuwe gebiedsprocessen:

 Polders met energie
 Polders met sterke bodemdaling (urgentie)
 Polders met meekoppelkansen

 Samen met de gebieden en de stakeholders
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GEBIEDSGERICHTE AANPAK
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Koersdocument
 Vaststellen door GS en ter info naar PS (mei-juni)
 Ondersteuning en instemming van waterschappen en 

gemeenten

RVS:
 Van koersdocument naar RVS
 Denktanks: natuur, landbouw en water
 Bestuurders van overheden en maatschappelijke 

organisaties
 Vaststellen door GS (oktober) en daarna naar PS (december)
 Brede ondersteuning en instemming van waterschappen en 

gemeente.

VERVOLGSTAPPEN EN TIJDPAD
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