
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 20-3-2020 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Vragen over Bestuurlijk Platform Groene Hart cie. RGW 18/03/2020 

De PvdA en de ChristenUnie hebben t.b.v. de commissie RGW van 18maart jl. vragen gesteld n.a.v. de ingekomen 
brief van het Bestuurlijk Platform Groene Hart (2020RGW52). Die handelt over het ontwerpend onderzoek Groene 
Hart, bodem, water en landgebruik. Hieronder vindt u onze beantwoording: 
 
PvdA: 
 
Vraag: Wat zijn de vervolgstappen en hoe gaan wij als Staten op dit pleidooi reageren?  
 
Antwoord: Het ontwerpende onderzoek Bodem, Water en Landgebruik is opgesteld om inspiratie te bieden en op 
een beeldende wijze handelingsperspectief te geven om keuzes te maken voor het Groene Hart. Het Perspectief 
Groene Hart 2040 is de basis voor het ontwerpend onderzoek en dit Perspectief is als bouwsteen meegenomen in 
de provinciale omgevingsvisie. In de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie wordt het Ontwerpende Onderzoek 
Bodem, Water Landgebruik beschreven (blz. 40/41) en de uitkomsten gedeeld. De ideeën uit het onderzoek zullen 
worden meegenomen bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma bodemdaling en bovenal in de 
gebiedsprocessen die opgestart gaan worden. 
 
 
Vraag: Wanneer worden de Staten geïnformeerd over de vervolgstappen? 
 
Antwoord: In het integraal Uitvoeringsprogramma Bodemdaling, voorzien voor de zomer, schets ik u hoe wij de 
ambities rond bodemdaling aanpakken in samenwerking met onze partners in de gebieden. Het coalitieakkoord 
spreekt over het remmen van de bodemdaling met 50%, wat ook overgenomen is in de Ontwerp Omgevingsvisie. 
Het Klimaatakkoord (juni 2019) vraagt van de provincies om te komen tot CO2-reductie uit Veenweiden. Dit gaat 
om 1 Megaton voor het Veenweidengebied in Nederland. Het ontwerpend  onderzoek Bodem, Water en 
Landgebruik is behulpzaam bij het komen tot een handelingsperspectief voor het gebied. Dit zal ook gebeuren 
vanuit de Regionale Veenweide Strategieën die alle veenweidenprovincies in het kader van het Klimaatakkoord 
moeten opstellen. Over deze zaken informeer ik u nader via het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling die ik u, zoals 
gezeggd, voor de zomer aan wil bieden.   
 
 
Vraag: Eén van de adviezen is het optimaliseren van de beleidscondities, zoals de landbouwsubsidiëring en CO2 
beprijzing. Gaat het college daarmee aan de slag? 
 
Antwoord: Afspraken over landbouwsubsidiering gebeuren op Europees niveau. Maar de uitvoering vindt op 
provinciaal niveau plaats. Onder andere via POP-3,  het derde Plattelandsontwikkelingsontwikkelingsprogramma, 
een subsidieprogramma van de Europese Unie. Jaarlijks komt er voor dat subsidieprogramma een flink aantal 
aanvragen bij ons binnen. Om een voorbeeld te noemen: bij het POP-3 thema ‘kennisoverdracht en innovatie’ is in 
2019 een subsidie toegekend aan het project ‘KTC-Kenniskringlopen’. De uitdaging in dit project is het gezamenlijk 
zetten van een stap naar een toekomstbestendige landbouw. Dat gebeurt door in te zetten op intensieve coaching 
van de deelnemende agrariërs in het omgaan en tegengaan van bodemdaling met behulp van bedrijfseigen data. 
De opgedane kennis en ervaring worden ook direct gedeeld met anderen: coaching on the job!".  
 
Ook met CO2-beprijzing zijn we volop aan de slag. Vanuit het Rijk is  vanuit  de Klimaatenveloppe 2019  voor de 
veengebieden in totaal een bedrag van 6 mln. euro toegezegd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) heeft een selectie van projecten gemaakt, waaronder het plan Koolstofverwaarding 
Veenweidegebieden van de Milieufederaties uit de vijf Veenweideprovincies. Het project staat ook wel bekend 
onder de naam ‘Valuta voor Veen’. Voor het project is  een bedrag van 425.000,= euro door LNV beschikbaar 
gesteld dat via een doeluitkering naar de provincie Utrecht gaat. Het ministerie heeft gevraagd of de provincie 
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Utrecht de uitvoering van deze subsidie op zich wel nemen. De provincie Utrecht heeft in december 2019 deze 
subsidie toegekend aan de koepel van Milieufederaties. 
 
Doel van het project is financiële middelen te genereren waarmee agrariërs reductie van CO2 in de veengebieden 
kunnen realiseren zoals door de aanleg van onderwaterdrainage en drukdrains. Organisaties kunnen daarvoor 
vrijwillig CO2 compenseren door credits te kopen. Het gaat om CO2 die ze wettelijk niet hoeven te compenseren. 
In het project wordt het concept van een CO2-bank verder uitgewerkt en worden potentiële deelnemers in beeld 
gebracht.  
 


