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Amendement: De bodem is genoeg gedaald
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, aan de orde
hebbende de Landbouwvisie Provincie Utrecht 20t8,
Constaterende dat:
- ln de concept Landbouwvisie onder het kopje BODEMDALING WAT WILLEN WE
BEREIKEN? (pagina 48), de volgende doelstelling staat vermeld:
- ln het veenweidegebied is sprake van een landbouwsysteem met een
maatschappelijk aanvaardbare bodemdaling, waarmee ook de uitstoot van
broeikasgassen is gered uceerd;
- Het behoud van een (alternatief) verdienmodel voor de agrarische ondernemer is
daarbij een leidend principe.
Besluiten deze doelstelling als volgt te wijzigen:
- ln delen van het veenweidegebied is sprake van een landbouwsysteem met een
maatschappelijk aanvaardbare bodemdaling, waarmee ook de uitstoot van
broeikasgassen is gereduceerd. Het behoud van een (alternatieflverdienmodelvoor
de agrarische ondernemer is daarbij een leidend principe.
- Daar waar de bodemdaling reeds nu dan wel op een termijn van 10 jaar te ver
gevorderd is, zullen functies die met een hoger waterpeil zich goed kunnen
ontwikkelen het primaat krijgen.
TOELICHTING:
De agrarische ondernemers in de westelijke veenweidegebieden dienen duidelijkheid

te

krijgen waar ze welke teelt en bedrijfsvoering kunnen voortzetten met voldoende
perspectief voor de toekomst. Terecht stelt LTO dat als er geen andere oplossing dan
functieverandering of vernatting mogelijk is, dat hier dan tijdig en duidelijk over
gecommuniceerd dient te worden. De ambitie van LTO om de bodemdaling in
veenweidegebieden met tenminste 50% te reduceren kan in bepaalde delen te weinig en/of
te laat zijn. De provinciale strategie is wederom uitgesteld. Het wordt urgent om knopen
door te hakken in welke polders onderwaterdrainage perspectieven biedt, waar andere
teelten noodzakelijk zijn en waar functiewijziging naar functies noodzakelijk zijn die zich
goed kunnen ontwikkelen bij een hoger waterpeil. Ook het waterschap verwacht dat de
provincie hierin een regierol dient en moet durven te pakken. De nieuwe provinciale
strategie zou in het Koersdocument van de nieuwe Omgevingsvisie moeten landen.

En gaan over

tot de orde van de dag.
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