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Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Utrechtse veenweiden 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
Ter informatie ligt voor de ‘Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Utrechtse veenweiden’ die op 28 juni jl. door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Met deze regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor activiteiten die 
de bodemdaling in het Utrechtse veenweidengebied remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems 
verminderen. De subsidieregeling is bedoeld om de uitvoering van de Regionale Veenweiden Strategie (RVS) 
Utrechtse veenweiden te bevorderen die op 9 februari 2022 door PS is vastgesteld. De voorliggende regeling hangt 
onder de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) die per 1 april 2022 in werking is getreden. 

Inleiding: 
Bodemdaling en uitstoot van broeikassen uit veenbodems is een belangrijk vraagstuk in de provincie Utrecht. In het 
westen en noordoosten van de provincie daalt de bodem door het oxideren en inklinken van de veenbodems. Hier 
komt CO² bij vrij en dat versterkt de klimaatverandering. De Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrechtse 
veenweiden, die op 9 februari jl. door u is vastgesteld, omvat de strategie voor het afremmen van de bodemdaling 
en het verminderen van broeikasgassen uit veenbodems in het Utrechtse veenweidengebied. De basis voor de 
RVS ligt in het Klimaatakkoord van 2019.  

Het Utrechtse veenweidengebied is voor een groot deel landbouwgebied, met de melkveehouderij als grootste tak. 
De aanpak van bodemdaling is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen binnen de agrarische sector en de 
vraagstukken die daar liggen. 

In aansluiting op de RVS bieden wij u ter informatie aan de ‘Subsidieregeling Beperking Bodemdaling Utrechtse 
veenweiden’ die op 28 juni jl. door ons is vastgesteld. Deze subsidieregeling hangt onder de Algemene 
Subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) die per 1 april 2022 in werking is getreden. Met de voorliggende 
subsidieregeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor activiteiten die de bodemdaling in het Utrechtse 
veenweidengebied remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. De regeling is 
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bedoeld om de uitvoering van de RVS Utrechtse veenweiden te bevorderen. In de RVS Utrechtse veenweiden is 
deze subsidieregeling aangekondigd. 
 

Toelichting: 
Op basis van het Klimaatakkoord en de RVS geldt deze subsidieregeling alleen voor de veenweidengebieden die in 
agrarisch gebruik zijn. Voor deze gebieden is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten die direct of 
indirect de bodemdaling remmen en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in: 
A. het ontwikkelen van kennis en innovatie; 
B. het stimuleren van bewustwording en draagvlak; 
C. het nemen van bewezen maatregelen. 
 
Met deze subsidieregeling hebben we de mogelijkheid om specifiek aan te geven wat voor soort activiteiten wij wel 
en niet willen subsidiëren. De subsidieregeling is van belang om de opgaven en doelen waar we voor staan te 
realiseren. De drie hiervoor genoemde punten zijn daarbij essentieel.  Er is nog veel kennisontwikkeling en 
innovatie nodig, zodat bestaande maatregelen worden geoptimaliseerd en nieuwe kunnen worden ontwikkeld. Er 
liggen nog veel vragen over de mogelijkheden en de effectiviteit van te nemen maatregelen. Het is een proces van 
al doende leren waarbij we bewust werken aan de samenhang tussen onderzoek, monitoring, toepassing in pilots 
en, tot slot, een uitrol van bewezen maatregelen.  
 

Financiële consequenties: 
De subsidieregeling heeft financiële consequenties en daar is in de provinciale begroting in voorzien. Het 
programma Bodemdaling is in de provinciale begroting opgenomen onder het meerjarendoel 3.5: ‘De bodemdaling 
en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd’. Er zijn voor 2022 en 2023 voldoende middelen 
gereserveerd in dit meerjarendoel. In de subsidieregeling zijn subsidieplafonds opgenomen waardoor 
overschrijdingen van de beschikbare middelen niet mogelijk zijn. 
 

Vervolgprocedure / voortgang: 
Via gebiedsprocessen stimuleren we betrokken landbouworganisaties (met name agrarische collectieven en 
gebiedscoöperaties) gebruik te maken van de subsidieregeling. De subsidieregeling wordt opengesteld per 1 
september 2022. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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