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1. Inleiding 
 
Op 12 februari heeft mijn voorganger u toegezegd deze zomer met een provinciaal 
Perspectief op bodemdaling te komen. Dit Perspectief bodemdaling vormt een bouwsteen 
voor de omgevingsvisie en sluit aan op de landbouwvisie. Een aantal belangrijke recente 
ontwikkelingen (zie ook bijlage) geeft mij de mogelijkheid het bodemdalingsbeleid 
ambitieuzer vorm te geven. 
 
Op nationaal niveau wordt de aanpak van bodemdaling als belangrijk spoor gezien voor het 
bereiken van de klimaatdoelstellingen. Vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt van 
de provincies een centrale rol verwacht in het dossier veenbodemdaling en dat zij hierin 
samenwerken. Verder wordt er gewerkt aan een regiodeal Bodemdaling Groene Hart.  
 
Wij zijn actief betrokken bij de uitwerking van bovengenoemde ontwikkelingen (zie ook 
bijlage). Dit proces is echter nog niet uitgekristalliseerd en vergt tijd. Dit biedt kansen voor 
een verdergaande aanpak van bodemdaling. Daarom leg ik op een later moment de 
provinciale visie op bodemdaling aan u voor, waarin ook meegenomen is wat we kunnen 
bereiken met behulp van de huidige ontwikkelingen. Dit betekent een gewijzigde aanpak die 
ik hieronder toelicht. 
 
Gezien de raakvlakken met de portefeuille van mijn collega Mirjam Maasdam treden wij in 
het dossier bodemdaling gezamenlijk op.  
 
 
2. Gewijzigde aanpak 
 
De komende tijd willen wij de programma’s die invulling geven aan het Klimaatakkoord en 
het Interbestuurlijk Programma (IBP) verder uitwerken. Het Rijk vraagt om voorstellen in 
verschillende samenwerkingsverbanden en daarover lopen onderhandelingen. Hierin 
participeert ook de provincie Utrecht. Er zit echter inhoudelijk veel overlap tussen de 
voorstellen en de spelregels zijn nog niet helder. Onze inzet is om eind 2018 met een 
ambitieus programma voor een toekomstbestendig veenweidegebied te komen. De inzet van 
rijksmiddelen is essentieel. Dit kan ook leiden tot een extra vraag voor cofinanciering door de 
provincie en waterschappen. Vanzelfsprekend zal GS uw Staten hierbij betrekken.  
 
In de tweede helft van 2018 wil ik gezamenlijk met de provincies Zuid-Holland en Noord- 
Holland een visie opstellen voor een toekomstbestendig veeweidegebied. Samen met de 
resultaten voortkomend uit de inzet bij Klimaatakkoord en IBP moet dit voor de provincie 
Utrecht leiden tot een heldere ambitie, duidelijkheid over onze regierol en een 
samenhangend ambitieus programma voor deze opgave. De visie wordt een bouwsteen voor 
de omgevingsvisie en zal in lijn zijn met de Landbouwvisie. In het concept daarvan is 
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opgenomen dat het belang van de landbouw niet langer primair bepalend is bij het 
peilbeheer in het veenweidegebied. Ook de andere maatschappelijke opgaven wegen zwaar 
mee. 
 
Daarnaast krijgt de nu al lopende aanpak van bodemdaling een plaats in het nieuwe beleid. 
Dit omvat: onderzoek, gebiedsprocessen, subsidiering en bewustwording. De komende tijd 
zet ik verder in op het remmen van bodemdaling. De maatschappelijke opgaven staan hierin 
centraal: klimaatdoel (CO2 reductie), economie, infrastructuur en bebouwing, natuur, 
waterkwaliteit. Het accent ligt op (integrale) gebiedsprocessen, het ontwikkelen van nieuwe 
verdienmodellen voor de melkveehouderij en een meer landelijk gecoördineerd 
onderzoeksprogramma. 
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Bijlage: overzicht ontwikkelingen bodemdaling 
 
Vanuit het rijk wordt via verschillende sporen aangestuurd op aanpak van bodemdaling. 
Deze hangen in uitwerking met elkaar samen. Hieronder volgt een overzicht van de 
verschillende sporen.  
 
Klimaatakkoord 
Als uitwerking van het regeerakkoord is een proces gaande om te komen tot een 
klimaatakkoord. Hierbij zijn veel stakeholders betrokken. Binnen het proces van het 
Klimaatakkoord zijn diverse Klimaattafels ingesteld, waaronder “Landbouw en 
Landbouwgebruik” onder leiding van Pieter van Geel. Het IPO zit hier aan tafel namens de 
provincies. Binnen deze Klimaattafel is een werkgroep veenweide ingesteld die voorstellen 
doen voor het beperken van de CO2 uitstoot als gevolg van bodemdaling. Gedeputeerden 
Mirjam Maasdam en Johannes Kramer (Friesland) leveren hierin bestuurlijke inbreng. 
Ambtelijk wordt gewerkt aan een gezamenlijk bod vanuit de provincies daarbij wordt 
samengewerkt met o.a. de Unie van waterschappen.  
 
Interbestuurlijk programma (IBP) 
In het (IBP) werken overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) samen. 
Binnen het IBP wordt een opgave “Naar een Vitaal Platteland onderscheiden”. Het remmen 
van bodemdaling valt onder deze opgave. Het Rijk vraagt de provincies een visie op te 
stellen over bodemdaling. Overheden worden gevraagd gebiedsfiches te ontwikkelen. 
Samen met Zuid-Holland en Noord-Holland ontwikkelen wij een fiche “Hollands-Utrechtse 
Veenweiden”. Hierin is opgenomen dat wij samen met deze provincies een gezamenlijk 
veenweidevisie opstellen. 
 
Regiodeals  
Het kabinet wil samen met (publieke en private) partners regionaal een geïntegreerde 
aanpak bewerkstelligen van meervoudige economische, sociale en ecologische opgaven die 
in het veenweidegebied spelen. Partijen worden gevraagd gezamenlijk aan nieuwe, concrete 
oplossingen te werken. Voor het veenweidegebied van het Groene Hart is een proces 
opgestart om voor dat gebied te komen tot een regiodeal met een sterke nadruk op de 
aanpak van bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied. Er zijn zes ‘coalitiepartijen’ die het 
voortouw nemen om een voorstel voor een regiodeal in te dienen, te weten de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Ook andere partijen worden betrokken. Het geheel 
bevindt zich nog in een beginfase. Eén september moeten in een eerste ronde voorstellen 
worden ingediend. Vervolgens bepaalt het Rijk welke voorstellen in aanmerking komen voor 
een regiodeal, waarna het voorstel verder moet worden uitgewerkt. 
 
Klimaat-slimme landbouw in het veenweidegebied Groene Hart oost 
Onder de noemer ‘klimaat en biodiversiteit’ heeft het ministerie van LNV HDSR uitgenodigd, 
om in samenwerking met de agrarische collectieven, een project in te dienen voor de uitrol 
van pilots vertragen bodemdaling veenweide en de verduurzaming van de agrarische sector. 
Concreet gaan de partijen zich inspannen om op circa 2500 ha bodemdalingremmende 
maatregelen op veengrond te treffen. Dit in synergie met maatregelen voor biodiversiteit en 
andere milieu-opgaven. Voor bodemdaling remmende maatregelen wordt o.a. ingezet op 
onderwaterdrainage, drukdrainage, natte teelten en bodemverbeterende maatregelen.  
 


