
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 19-9-2019 

AAN Nelly de Haan (CU) / Cie. RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Relatie Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en uitvoeringsprogramma Bodemdaling 

Geachte mevrouw De Haan, 
 
In de commissie RGW van 4 september 2019 jl. heeft u gevraagd om een schriftelijk antwoord op de vraag: Hoe 
verhouden het uitvoeringsprogramma bodemdaling, het vervolg op de visie bodemdaling - en de Regio Deal 
Bodemdaling Groene Hart zich tot elkaar? Hoe staat het met dat uitvoeringsprogramma en met de financiering 
daarvan? Hierbij stuur ik u het antwoord. 
 
Provinciale Staten hebben eind 2018 de visie Bodemdaling vastgesteld. Daarbij hebben zij ook motie 146 
aangenomen. Daarin dragen Provinciale Staten GS op om het uitvoeringsprogramma behorende bij de visie 
bodemdaling als statenvoorstel ter besluitvorming aan hen voor te leggen.  
 
De provincie voert in 2019 al diverse projecten en activiteiten uit die bijdragen aan het afremmen van de 
bodemdaling. Die uitvoering gebeurt zonder dat het in een programma is gevat en terwijl er sprake is van 
capaciteitstekorten in de organisatie. Voorbeelden van projecten en activiteiten die al worden uitgevoerd, zijn het 
aanleggen van onderwaterdrainage en de experimenten met natte teelten.   
 
Het nemen van maatregelen om de bodemdaling af te remmen heeft direct gevolgen voor het landgebruik, 
waarbij landbouw een dominante vorm van landgebruik is in onze veengebieden. Voor de landbouw hebben 
Provinciale Staten in februari 2019 de Samenwerkingsagenda Landbouw vastgesteld, waarin de 
veranderingsopgave en transitie in de landbouw een belangrijk thema is.  
 
Daarnaast heeft het Rijk in de zomer haar voorstel voor het Klimaatakkoord neergelegd met daarin een grote 
opgave in het veenweidegebied (beperken van bodemdaling draagt ook bij aan het beperken van CO2-uitstoot). 
Het Rijk dicht daarin een grote rol toe aan de provincie en zal ook middelen beschikbaar stellen (deels als 
cofinanciering).  
 
In de uitvoering van de bodemvisie en de landbouwvisie werken wij grotendeels met dezelfde partners samen. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen maken dat de complexe opgave bodemdaling vraagt om integraliteit met de 
transitieopgaven in de landbouw én met de opdracht van het Rijk aan provincies ten aanzien van het 
klimaatakkoord. Hier zal het integrale uitvoeringsprogramma bodemdaling dan ook invulling aan moeten geven. 
Wij verwachten dat integrale uitvoeringsprogramma bodemdaling in de eerste helft van volgend jaar aan 
Provinciale Staten voor te kunnen leggen. 
 
Dat laat onverlet dat daar waar kansen liggen de uitvoering door gaat.  
 
De Regiodeal Bodemdaling Groene Hart moet in het licht gezien worden van het voortzetten van de uitvoering, 
waarbij invulling gegeven wordt aan vooral twee van de vier pijlers uit de Visie Bodemdaling met concrete 
projecten:  
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1) Kennisontwikkeling: In de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart zijn projecten opgenomen die kennis 

opleveren over maatregelen en effecten daarvan. De hiermee verkregen toepassingsgerichte kennis geeft 
bouwstenen voor handelingsperspectieven en besluitvorming daarover. 

 
2) Bewustwording en samenwerking: Door te doen laten zien aan inwoners en ondernemers welke 

handelingsperspectieven dat oplevert en wat er mee bereikt kan worden. Dit draagt bij aan een stevig 
netwerk waarop we kunnen (door)bouwen. Ook draagt het bij aan structurele kennisinfrastructuur.  
 

De Regiodeal is een belangrijk samenwerkingsverband tussen drie gemeenten, drie waterschappen en twee 
provincies die samen projecten uitvoeren op deze sporen. De provincie Utrecht draagt bij aan de projecten en 
ontvangt kennis en kunde die weer goed toepasbaar is in het verder uitwerken van het integrale 
uitvoeringsprogramma bodemdaling.  
 
Wat betreft de financiering: het voornemen is om in de begroting 2020 budget op te nemen voor de uitvoering van 
de opgave bodemdaling. Bovendien is het voornemen om daarin middelen op te nemen om te zorgen voor de 
benodigde capaciteit hiervoor binnen de organisatie.  


