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Reactie PCL op concept rapport Toekomstverkenning Bodemdaling 
 

Inleiding 

 
De PCL werkt in 2014 aan een advies over de Toekomst van de Veenweidegebieden. In verband daarmee heeft 
u op verzoek van de PCL in de PCL vergadering van 15 april jl. de hoofdlijnen van het concept rapport 
Toekomstverkenning Bodemdaling van HDSR, Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland aan de PCL 
gepresenteerd en hebben wij hierover van gedachten gewisseld. Daarna heeft de PCL het concept rapport 
bestudeerd en besproken. Daarbij hebben wij ook een externe deskundige (Mevrouw C. Hoeben van het COELO) 
betrokken. Overigens is de PCL zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze reactie. 
 
De PCL vindt het een goede zaak dat er een Toekomstverkenning Bodemdaling wordt uitgevoerd met een 
open proces van raadpleging van betrokkenen. Op basis van een analyse van het concept rapport en 
raadpleging van externe deskundigheid komt de PCL echter tot de conclusie dat de analyses in het 
concept rapport een aantal onvolkomenheden en onzekerheden bevatten. Bovendien wordt in de analyse 
en conclusies te weinig rekening gehouden met verschillen in bodemdaling en daarmee samenhangende 
kosten tussen verschillende deelgebieden. Daarom vindt de PCL dat de conclusie dat de melkveehouderij 
en de daarmee verbonden agroketen nog vele decennia een goede drager van het veenweidegebied in 
HDSR kunnen blijven en dat grootschalige transities niet nodig zijn, op basis van deze analyse niet 
getrokken kan worden. Deze conclusie is te weinig ruimtelijk gedifferentieerd en ondergraaft de noodzaak 
om nu na te denken over een bestuurlijke roadmap over hoe om te gaan met de dalende bodem, het 
steeds duurder wordende waterbeheer en over hoe een transitie naar een duurzamer systeem kan worden 
bereikt. 

 
De PCL is zich ervan bewust dat het gaat om een ambtelijk conceptrapport dat nog bijgesteld kan worden en dat 
u openstaat voor discussie over het rapport. Omdat het rapport zich in de afrondingsfase bevindt en al een rol 
speelt op bestuurlijk niveau, hebben wij toch besloten tot een tussentijdse schriftelijke reactie met afschrift aan 
GS en PS. Hieronder geeft de PCL haar kanttekeningen en conclusies bij het rapport weer. Wij bespreken onze 
reactie graag met u.  
 
Kanttekeningen bij rapport Toekomstverkenning Bodemdaling 

 
1. Samenhang tussen doelstelling onderzoek, analyse en conclusies niet helder 

Het onderzoek heeft als doel te bepalen of gedifferentieerd bodemdalingsbeleid wenselijk is. De conclusie is 
dat de melkveehouderij en de daarmee verbonden agroketen nog vele decennia een goede drager van het 
veenweidegebied (in HDSR) kunnen blijven en dat grootschalige transitie door een dictaat van “functie volgt 
peil” niet nodig is. De PCL vindt het vreemd dat alleen aan de huidige agrarische functie wordt getoetst en 
niet aan andere mogelijke of gewenste ontwikkelingen. Ook is het goed mogelijk om op basis van de 
uitgevoerde analyses tot andere conclusies te komen. 

 
2. Alternatieve scenario’s (andere gebruiksfuncties) zijn niet doorgerekend 

Het rapport richt zich volledig op de vraag of het huidige gebruik van het veenweidegebied door de 
melkveehouderij rendabel voortgezet kan worden. Het verkennen van een andere inrichting van het 
veenweidegebied op lange termijn en andere gebruiksmogelijkheden komen nauwelijks aan de orde. Er 
wordt wel gesproken over verbrede melkveehouderij en alternatieve teelten, maar dit wordt gepresenteerd 
als vrijblijvende mogelijke keuze van agrarische ondernemers als gevolg van veranderende omstandigheden. 
Daardoor is het niet mogelijk om de voor- en nadelen van het gepresenteerde toekomstmodel te vergelijken 
met de voor- en nadelen van andere opties. Er wordt in te sterke mate uitgegaan van de bestaande situatie. 
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3. Kosten watersysteembeheer te laag geschat 

Om het huidige watersysteem (de 0-situatie in het onderzoek) in stand te houden is veel geld nodig. In het 
onderzoek wordt uitgegaan van 500 á 600 euro per hectare. Dit is een onderschatting. In het 
Veenweidegebied kost het watersysteembeheer volgens onze informatie ongeveer 900 euro per hectare. 
Door de kosten van het watersysteembeheer lager in te schatten dan de werkelijke kosten, wordt de 
houdbaarheid van het veenweidesysteem te positief voorgesteld. De verschillen tussen gebieden zijn 
bovendien zo groot dat werken met gemiddelden over een zo groot gebied leidt tot conclusies die weinig 
zeggend tot misleidend zijn. 

 
4. Agrarische bedrijven minder rendabel dan voorgesteld 

Een agrariër betaalt ongeveer 60 euro per hectare voor het watersysteembeheer. De werkelijke kosten zijn 
een veelvoud hiervan. Deze worden door de inwoners van het beheergebied van HDSR betaald. Met andere 
woorden: de agrariër kan zijn kosten laag houden doordat hij wordt gesubsidieerd. Als de werkelijke kosten in 
rekening zouden worden gebracht, is het agrarisch bedrijf in het veenweidegebied veel eerder onrendabel 
dan nu wordt verondersteld.  

 
5. Niet in geld uit te drukken kosten worden niet meegenomen 

De niet in geld uit te drukken kosten worden niet meegenomen in de conclusie dat het veenweidesysteem 
veel langer houdbaar is dan aanvankelijk werd verondersteld. Het verdwijnen van de resterende 
weidevogelpopulatie (vooral grutto’s) is daarvan de belangrijkste. Het punt wordt soms wel benoemd, maar 
weegt in de conclusies niet mee. 
 
6. Netto toegevoegde waarde landbouw zeer onzeker 

In het rapport wordt terecht opgemerkt dat het schatten van de landbouweconomische omstandigheden op 
lange termijn vrijwel onmogelijk is. De schatting die hiervoor is gemaakt is echter wel van doorslaggevend 
belang bij de conclusie dat de melkveehouderij nog vele decennia een goede drager van het 
veenweidegebied kan zijn. De onzekerheid waarmee deze schatting omgeven is, zou meer moeten 
meewegen in de conclusies. In de conclusies zouden minstens twee scenario’s gepresenteerd moeten 
worden: 1. Wat gebeurt er als de economische omstandigheden voor de landbouw in het veenweidegebied 
zich heel gunstig ontwikkelen? En 2. Wat gebeurt er als de economische omstandigheden voor de landbouw 
in het veenweidegebied zich heel ongunstig ontwikkelen?  
 
7. Er wordt teveel gewerkt met kengetallen en gemiddelden 

Er wordt zoveel gebruik gemaakt van kengetallen en gemiddelden dat de werkelijke ontwikkeling weleens 
heel anders zou kunnen uitpakken. Deze onzekerheid en bandbreedte moeten duidelijker benoemd worden. 

 
8. Te weinig differentiatie naar gebieden 

Binnen het veenweidegebied is sprake van grote verschillen in de mate van bodemdaling en daarmee 
samenhangend in de kosten voor het watersysteembeheer, de infrastructuur en de bebouwing. De kosten- 
en batenanalyse zal per deelgebied daarom een andere uitkomst opleveren. Een goede analyse en 
toekomstverkenning van de bodemdaling zou juist die ruimtelijke differentiatie centraal moeten stellen.  

 
9. Berekeningen niet toegankelijk genoeg 

Doordat de gemaakte berekeningen niet transparant en goed toegankelijk zijn voor een buitenstaander, zijn 
ze ook niet goed te controleren.  

 
10. Scheve verdeling financiële kosten en baten  

De verdeling van de financiële kosten en baten in het veenweidegebied is scheef. De bewoners dragen de 
kosten, terwijl de agrariërs de baten hebben. Dit krijgt in het rapport wel aandacht, maar weegt in de 
conclusies onvoldoende mee.  

 
Advies PAL Zuid-Holland 

Naast de PCL heeft ook de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL) het concept 
rapport Toekomstverkenning Bodemdaling besproken. Wij bevelen u aan om ook kennis te nemen van het PAL-
advies: “Bodemdaling Groene Hart: stoppen, remmen of loslaten?”  
 
Conclusies 

De PCL vindt het een goede zaak dat er een toekomstverkenning naar de bodemdaling in het Veenweidegebied 
wordt uitgevoerd met een open proces van raadpleging van betrokkenen. Het concept rapport 
Toekomstverkenning Bodemdaling bevat echter een aantal onvolkomenheden en onzekerheden. Sommige 
aannames zijn discutabel en er wordt teveel gewerkt met gemiddelden. Deze leiden volgens de PCL tot een te 
positief beeld van de rentabiliteit van de landbouw in het Veenweidegebied op lange termijn. Bij de conclusie dat 
de melkveehouderij en de daarmee verbonden agroketen nog vele decennia een goede drager van het 
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veenweidegebied kunnen blijven wordt bovendien onvoldoende meegewogen dat de rekening hiervan niet wordt 
betaald door de agrarische sector, maar door de burger die belasting betaalt. 
Daarnaast richt het rapport zich slechts op één mogelijk scenario, namelijk dat van de melkveehouderij en 
daarmee verbonden agroketen als drager van het Veenweidegebied. Andere mogelijke invullingen (bijvoorbeeld 
natuur, wonen, energie, recreatie) worden niet uitgewerkt en doorgerekend.  
 
Ook gaan de conclusies erg ver in vergelijking met de doelstelling van het onderzoek en de uitkomsten van de 
analyses. Ze zijn te absoluut geformuleerd en houden te weinig rekening met onzekerheidsmarges en niet in geld 
uit te drukken effecten, zoals het verlies van de weidevogelpopulatie. Ook vindt er te weinig differentiatie plaats 
tussen verschillende gebieden. Een goede analyse en toekomstverkenning van de bodemdaling zou juist die 
ruimtelijke differentiatie centraal moeten stellen.  
De conclusie dat “de melkveehouderij en de daarmee verbonden agroketen nog vele decennia een goede drager 
van het veenweidegebied in HDSR kunnen blijven en dat grootschalige transities niet nodig zijn” is te weinig 
ruimtelijk gedifferentieerd en ondergraaft de noodzaak om nu na te denken over een bestuurlijke roadmap over 
hoe om te gaan met de dalende bodem, het steeds duurder wordende waterbeheer en over hoe een transitie 
naar een duurzamer systeem kan worden bereikt. Zo’n roadmap vergt immers een visie voor de lange termijn, in 
ieder geval een visie die gedurende een groot aantal bestuursperioden houdbaar is. 
 
Tot zover onze reactie op het concept rapport Toekomstverkenning Bodemdaling. In het najaar van 2014 zal de 
PCL zich in bredere zin bezighouden met het thema Toekomst Veenweidegebieden en hierover het gesprek met 
de Provincie aangaan. Wij zullen hierbij samenwerken met de PAL Zuid-Holland. 

 
 

Hoogachtend, 
 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), 

                         
Drs. A.F. van de Klundert,    Mevr. Drs. J.E.H. van der Heijde, 

Voorzitter     Secretaris 


