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Verslag Webinar 21 april 2021 over het Koersdocument Regionale Veenweiden Strategie 
Utrechtse veenweiden 

Genodigden: volksvertegenwoordiging van 9 veenweidengemeenten, 4 waterschappen en de provincie 
Utrecht onder voorzitterschap van de Provincie Utrecht. Een samenvatting van het concept Koersdocument 
voor de Regionale Veenweiden Strategie is ter informatie met deze agenda meegestuurd en tijdens de 
bijeenkomst toegelicht. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening  

Welkomstwoord door de voorzitter gedeputeerde Bruins Slot waarin ze een korte toelichting geeft 
op de bedoeling van de bijeenkomst en de uitdagingen en opgaven waar we voor staan. We hebben 
als opdracht het opstellen van een Regionale Veenweiden Strategie (RVS) voor het Utrechtse 
veenweidengebied. In het proces daarnaartoe, zijn we nu bezig met een Koersdocument. Dat is de 
opmaat naar de uiteindelijke Utrechtse RVS. Het bevat een aantal inhoudelijke hoofdlijnen, maar nog 
niet de precieze uitwerking. Doel van deze bijeenkomst is u allen mee te nemen in het proces van 
opstellen RVS en het vernemen van eerste reacties op het Koersdocument. Zij geeft aan dat ook de 
landbouw- en natuursector, o.a. via denktanks, nauw bij het proces betrokken zijn. De samenvatting 
van het concept-Koersdocument is van tevoren toegestuurd 
 

2. Toelichting op het RVS-Koersdocument, in drie delen 

Presentatie Koersdocument: Bisseling en Mankor van de provincie Utrecht geven een toelichting 
op het Koersdocument. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  

Korte toelichting door De Groot van waterschap HDSR en Van Rijn van waterschap AGV aan de 
hand van vragen aan elkaar. De hoofdpunten zijn de volgende: 

• Waterschap AGV wil de bodemdaling remmen en is nu bijvoorbeeld in Groot Wilnis Vinkeveen 
samen met de provincie aan de slag met de aanleg van onderwaterinfiltratie en het opstellen van 
een gezamenlijke toekomstvisie waarbij de provincie, waterschap en bewoners samen het 
gebiedsproces hebben bedacht. Iedereen brengt daarbij iets in. Het waterschap heeft kennis van 
bodemdaling, waterkwaliteit en robuust watersysteem: voldoende water in droge tijden en niet 
te veel in natte tijden. De samenwerking met de lokale gebiedscoöperatie waarborgt het 
draagvlak, zij zijn het middelpunt. Provincie brengt financiering, kennis en gebiedsvisie in. 
Gemeente het lokale beleid. 

• Van de vele pilots rondom bodemdaling in het gebied van HDSR heeft het waterschap geleerd 
dat draagvlak en energie in het gebied belangrijk zijn. Omarm het gebied, ga naast de mensen 
staan, ga helpen! Maak daarbij aan de voorkant duidelijk maken als overheden wat het 
hoofddoel is en wat de overige doelen zijn. Het hoeft niet allemaal tegelijk: begin maar en geef 
gebied vertrouwen. Vergelijk het met keukentrapje met 4 treden. Elke trede is een opgave. Je 
kan er bovenop springen, maar het is soms verstandiger om trede voor trede te pakken.  

• Verwacht wordt dat de RVS als een handboek gebruikt kan worden bij verschillende 
gebiedsprocessen. Gedragen door provincie, waterschappen, gemeenten en stakeholders als LTO 
en natuurorganisaties. Dan weet je in een gebiedsproces: daar is draagvlak voor. Dat je niet 
tegenover elkaar staat maar goed luistert.  

• In 2030 hopen we rond te kunnen fietsen in het mooie veenweidegebied en daar een duurzame 
sector te zien met boeren die goede boterham verdienen, mooie levendige boerensloten en 
mooie natuurgebieden. Bij een bankje is dan een informatiebord te zien met een grafiek van de 
snelheid van de bodemdaling: een horizontale lijn tussen 2021 en 2024 er daarna een dalende 
lijn ingezet van 7 naar 2 mm bodemdaling per jaar.  
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  Korte toelichting door wethouder Hendriksen van gemeente Vijfheerenlanden 

• De provincie Utrecht heeft de veenweidengemeenten al in een vroeg stadium ambtelijk en 
bestuurlijk betrokken bij het proces. 

• Verschillende opgaven komen samen in een gebied. Gemeenten hebben daarbij een andere rol 
dan de provincie.  De provincie heeft de regierol om doelen van klimaatakkoord in het kader van 
bodemdaling te realiseren in samenwerking met de belanghebbenden en partners. De provincie 
bepaalt de functies van gebieden (natuur, landbouw of bebouwing) en stelt beleidskaders op. 
Waterschappen geven verdere invulling aan het waterbeleid en voeren maatregelen uit om de 
beleidsdoelen te halen. Gemeenten kennen het gebied heel goed en willen de economische en 
sociale vitaliteit van het buitengebied in stand houden en verder stimuleren. 

• Samen met de kennis in het gebied via de denktanks landbouw en natuur en de drie overheden 
kunnen we komen tot een mooie strategie. Het koersdocument is veelbelovend en maakt dat we 
in positieve zin uitkijken naar de uiteindelijke RVS. 

 
 

3. Mentimeter 

Via een mentimeter worden tijdens de bijeenkomst twee vragen gesteld: 

1. Herkent u de bodemdalingskaart voor uw organisatie?  
2. Eind 2021 wordt de RVS vastgesteld, dan start de uitvoering. Bent u bereid bij te dragen aan 

de uitvoering?  

Uit de antwoorden blijkt in hoofdlijnen het volgende: 

• De aanwezigen herkennen de bodemdalingsopgave in het veenweidengebied in meer of 
mindere mate; de noodzaak tot voldoende gegevens over bodemdaling wordt benadrukt. 

• Veel volksvertegenwoordigers zijn vanuit hun organisatie bereid bij te dragen aan de 
uitvoering van de RVS: vooral met kennis, maar ook menskracht en/of met middelen. 
Enkelen merken op dat zij als volksvertegenwoordiger niet gaan over de uitvoering, dat de 
overheid de doelen stelt en dat de uitvoering zelf aan het gebied moet worden overgelaten. 
Op het gebied van kennisontwikkeling moet ook nog het een en ander worden gedaan.  

• Men vraagt zich af of er niet ook een provinciale kaart is met de kwetsbaarheid voor 
bodemdaling in plaats van alleen het aantal centimeters. 

 
 

4. Vragen en discussie  
 
De volgende punten komen aan de orde: 

• Bij experimenteren hoort ook het accepteren dat sommige zaken niet goed gaan. 
• Agrariërs beheren grootste deel van het veenweidegebied en hebben er belang bij dat 

hun landbouw toekomstbestendig is. 
• Pas op met beleid maken over zaken die nog onderzocht moeten worden, zoals natte 

teelten. Het is nu nog niet zeker of dit kansen biedt. Blijf beleid maken op basis van 
feiten en pas op met containerbegrippen als duurzaam en extensivering.  

• Geef bij de keuze voor gebieden prioriteit aan gebieden met de meeste daling.  
• Leg relatie tussen het IBP-rapport Vitaal platteland en deze RVS. 
• Neem de waterbergingsopgave mee in een gebiedsproces. 
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• Laat de lead bij de mensen die het gaan doen. In de Waardasackerpolder zijn we 
gelijkwaardig aan elkaar. Wij hebben kennis van de bodem. Kom niet met regels, geef 
vrijheid. Dit zijn de doelen en laat het over aan de mensen die het moeten doen. 

• Neem in de RVS ook mee wat er allemaal al gebeurt op het gebied van afremmen 
bodemdaling, nu en in het recente verleden.  

• Soms wil niet iedereen in een gebied meedoen, is er onvoldoende draagvlak. Hoe 
daarmee om te gaan? Als antwoord komt het advies om dan te kijken naar het gebied en 
toch alvast te beginnen als de groep groot genoeg is. Dan merk je vaak dat er al snel een 
paar aanhaken. Dan start je vervolgens het proces formeel met helderheid over wie er 
meedoen. Gebruik de organisaties die in een gebied al actief zijn zoals de 
gebiedscollectieven, de Gebiedscommissie Utrecht-West of LTO. En het mooist wat er is, 
is als een stakeholder in het gebied bij zijn buren langsgaat en hen meekrijgt in het 
proces. 

• De provincie Noord-Holland geeft desgevraagd aan dat ook in Noord-Holland (en ZH) een 
RVS wordt opgesteld. Alle drie de provincies maken deel uit van het Groene Hart en 
trekken samen op bij het opstellen van de RVS. Maar vanuit politieke en gebiedseigen 
verschillen zal er ook een eigen invulling zijn. Rond grensgebieden als Ronde Hoep en 
Waardasacker/Botshol zoeken provincies onderling afstemming. 

• Neem schoon water en de KRW doelen die in 2027 gehaald moeten zijn, goed mee. 
• 2030 is al heel snel, dus je zou ook snel moeten starten. Het moet vanuit de politiek 

helder zijn dat de doelstelling gehaald moet worden en de gevolgen groot zijn. Dit wordt 
door de aanwezigen breed omarmd. 

• Het lijkt een proces tussen overheden en boeren, maar het is ook belangrijk om de 
burgers van de steden en dorpen te betrekken. Het behalen van de klimaatdoelen is ook 
voor hen relevant en bovendien betalen zij via de waterschapslasten mee aan 
maatregelen.  

• Kijk naar de mogelijkheden om zoekgebieden voor zon en wind te laten samenvallen met 
de gebiedsprocessen rond bodemdaling. Benut de koppelkansen met zonnevelden. Ook 
in het kader van Valuta voor Veen. Bruins Slot  geeft daarop aan dat meekoppelkansen in 
zijn algemeenheid worden meegenomen in de RVS, maar dat ze vooral aan de orde zijn 
in de gebiedsprocessen in de jaren daarna. Daar is het maatwerk per gebied. In de RVS 
kun je het benoemen en in beeld brengen of het in de tijd past.  

 

5. Slotconclusie en afsluiting door de voorzitter  

Bruins Slot bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Er zijn waardevolle dingen 
gezegd die we in de komende periode verwerken in het koersdocument en later ook in de RVS. Op 18 
mei is er ’s avonds een extra bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers die er vandaag niet bij 
konden zijn. Daarna gaat het Koersdocument richting Gedeputeerde Staten ter vaststelling.  

Ondertussen gaat we flink aan de slag met  de verdere invulling en uitwerking van de RVS zelf. 
Vaststelling hiervan voorzien we door PS aan het einde van dit jaar (medio december). Over de 
concept-RVS willen we graag nog een keer met u in gesprek. Daarom volgt na de zomer nog een keer 
een bijeenkomst zoals die van vanochtend. Dan halen we opnieuw graag input bij u op. Om zo te 
komen tot een RVS die wordt gedragen en in de praktijk ook echt gaat werken.  
  


