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'ChristenUnie
Motie Task Force Bodemdaling Groene Hart

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 6 november 201-7, ter behandeling van het

statenvoorstel Perspectief Groene Hart 2040,

Constaterende

dat in het coalitieakkoord verstandige woorden worden gesproken over bodemdaling;
dat het Planbureau voor de Leefomgeving de schade als gevolg van de bodemdaling in het
veenweidengebied heeft ingeschat op 20 miljard euro tot 2O5O;2

dat zowel de PCL3 als de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteita recent hun visies vanuit verschillende
perspectieven op het veenweidengebied kenbaar hebben gemaakt, die oproepen tot een

beleidsintensivering;

Overwegende

dat de schade meer kan worden beperkt naarmate de bodemdaling eerder wordt aangepakt,

en dat uitstel van aanpak het probleem dus verergert;
dat de provincies zich in de lnvester¡ngsagenda Naar een duurzaam Nederland hebben
gecommitteerd aan een beleidsintensivering;

Besluiten GS opdracht te geven

om in nauwe samenwerking met de andere betrokken provincies, waterschappen en

gemeenten een Task Force Bodemdaling in te stellen die begin 20L8 van start gaaÇ

om deze Task Force te verzoeken om binnen een half jaar te komen met een opgave van het
door hen noodzakelijk geachte beleid, met een opgave van de daarmee samenhangende

kosten;
om PS per kwartaalvia de commissie RGW te informeren over de ontwikkelingen;

En gaan r tot de orde van de dag.

Arne Schaddelee
ChristenUnie

1 
"Ons gebruik verandert de bodem. ln veengebieden kan dit leiden tot bodemdaling. We blijven actief

bijdragen aan ontwikkeling van technische oplossingen die duurzaam landgebruik mogelijk maken. Daar waar

de maatschappelijke kosten te hoog worden, zullen we keuzes moeten maken." Uit: ln Verbinding,

Coa litieaccoo r d 2OL5-2019, pagi na 10.
t Rapport Het Groene Hart in beeld, juni 2015 en rapport Dalende bodems, stijgende kosten, november 2016.
t 

Naar een duurzame toekomst van het veenweidegebied, oktober 2017.
o 

Kansen op het veen, een kennisdossier, juni 2OL7
t "Wateroverlast wordt versterkt door bodemdaling. Dit vraagt om ruimtelijk beleid waarin kansen voor

koppeling met andere functies zoals natuur en aangepaste bebouwing worden benut. Daarnaast hebben alle

overheden gemeenschappelijk de taak om de opgave van bodemdaling in beeld te brengen en hiervoor een

kennisagenda op te stellen." Uit: lnvesteringsprogramma voor kabinetsformaLie 20t7 Naar een duurzaam

Nederland, maart 2017




