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De commissie complimenteert de gedeputeerde dat er een begrijpelijk stuk ligt over een complex dossier. De 

gedeputeerde memoreert inderdaad dat het onderwerp technisch en veelomvattend is. Er is uitgebreid en redelijk 

gedetailleerd gesproken in de commissie. Voor de volledigheid verwijzen we naar het verslag.  

 

Enkele zaken waarover gesproken is:  

De 50% bodemdaling vermindering en de 0,12 megaton, passen bij het klimaatakkoord. Er werd door meerdere 

fracties aandacht gevraagd voor de haalbaarheid, ja geeft de gedeputeerde aan, dit is een onzekere factor. Zeker 

de tijdsdruk in dit proces is van grote invloed, maar gedeputeerde geeft aan dat hij positief is over de 

haalbaarheid hiervan. Dit mede door de brede samenwerking op dit dossier (betrokkenheid van gemeenten, 

provincie, waterschappen, agrariërs). Het is echter geen garantie en daarom is het belangrijk het proces 

nadrukkelijk te volgen, “of we op de juiste koers zitten”  

Voor de uitvoering van de gebiedsprocessen is maatwerk een belangrijk aspect om dit te laten slagen en 

succesvol in te zetten. Dit zal bijdragen aan het draagvlak en dat is een belangrijk onderdeel van de strategie. 

Hier zie je ook weer de inzet op de brede samenwerking.  

De waterinfiltratiesystemen kunnen worden uitgekristalliseerd, maar zijn op zichzelf niet voldoende om de ambitie 

te halen. Er is echt een combinatie nodig. Er lopen veel onderzoeken naar de effecten, onder andere via de 

regiodeal en het Veenweiden Regionale Informatiecentrum. Des gevraagd zegt de gedeputeerde toe hierop terug 

te komen, zodra daarover meer bekend is.  

 

Een aantal commissieleden heeft kritische vragen bij het bedrag van € 300 miljoen, waarvan nu 10% beschikbaar 

is. De gedeputeerde benadrukt dat wat hem betreft € 30 miljoen een fors bedrag is waar de provincie de eerste 

jaren mee aan de slag kan. De provincie zal geen gebiedsproces starten en afspraken maken over maatregelen 

als daar geen dekking voor is. Het is een gezamenlijke opgave waar de provincie het Rijk op zal aanspreken, 

mede via het IPO. De gedeputeerde benadrukt dat er vanuit het Rijk positieve signalen zijn, o.a. via het 

klimaatakkoord. De commissie ontvangt hier graag meer informatie over: Wat gebeurt er als de overige middelen 

niet of niet tijdig komen. Gedeputeerde zegt toe deze informatie te sturen. Daarnaast zegt de gedeputeerde de 

commissie toe informatie te sturen over een aantal gebieden die in beeld zijn, waar de provincie op korte termijn 

mee aan de slag gaat.  

 

Na een uitgebreide bespreking in de commissie concludeert de commissie dat met de toezeggingen die gedaan 

zijn het stuk rijp is voor beraadslaging in PS, middels een normaal debat. 
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