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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 23 oktober 2017 per brief (met 
kenmerk: 01457622) Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over de 
tussenstap in de uitvoering van de Veenweidevisie. In deze brief is 
aangegeven dat GS de volgende punten nader wil concretiseren en 
vastleggen:  

• De doelen die de provincie Fryslân, mede-overheden en partners 
hebben in het Veenweidegebied;  

• De taken, rollen en verantwoordelijkheden die de verschillende 
partijen hebben;  

• De aanpak die leidt tot de realisatie van de doelen;  
• De kosten en kostentoedeling die deze aanpak met zich 

meebrengt.  
 
Gedeputeerde Staten hebben de agendacommissie van Provinciale 
Staten door middel van de brief (met kenmerk: 01488160) van 30 
januari 2018 (verzonden op 31 januari 2018) op de hoogte gesteld dat 
de resultaten van de tussenstap eind maart 2018 worden aangeleverd 
voor besluitvorming. Ook is toen verzocht om de resultaten van de 
tussenstap te agenderen voor de Statenvergadering van juli 2018. 
Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten door middel van de 
brief (met kenmerk: 01510149) van 27 maart 2018 (verzonden op 28 
maart 2018) geïnformeerd dat de tussenstap Veenweidevisie uiterlijk 15 
mei 2018 wordt aangeleverd in plaats van eind maart 2018. 

1.2 Visie en uitvoeringsprogramma’s 

Provinciale Staten van Fryslân hebben op 21 januari 2015 de 
“Feangreidefisy” vastgesteld. In het Friese veenweidegebied daalt het 
maaiveld doordat de veenlaag langzaam verdwijnt. De gevolgen daarvan 
zijn ingrijpend voor de functies en de mensen die wonen, werken en 
recreëren in het gebied. De provincie heeft vanuit haar regiefunctie – in 
samenwerking met andere partners – een visie opgesteld en 
vastgesteld. Om uitvoering te geven aan de visie zijn twee 
uitvoeringsprogramma’s vastgesteld.  
Eerst het Uitvoeringsprogramma 2016/2017 (UP 16/17) en nu 
Uitvoeringsprogramma 18/19 (UP 18/19).  
 
De provincie Fryslân steekt in de coalitieperiode 2015-2019 – vanuit 
haar regiefunctie – vooral geld (€ 12 miljoen) in onderzoeken en 
innovatieproeven in het Veenweidegebied. Ook het waterschap draagt 
financieel bij. Voor de periode 2015-2019 is er een bedrag beschikbaar 
van ca. € 2,5 miljoen. De besteding van deze middelen is toegelicht in 
UP 18/19. 
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1.3 Actuele ontwikkelingen  

De veenweideopgave staat zowel landelijk als regionaal behoorlijk in de 
belangstelling. Samengevat spelen de volgende zaken: 
 
Op landelijk niveau: 

• Reductiedoelstelling broeikasgassen uit landbouw in 
regeerakkoord (3,5 Mton CO2 eq/jaar in 2030) 

• Het Interbestuurlijke Programma (IBP) door alle overheden 
ondertekend. Met een oproep tot eendrachtige samenwerking 
tussen overheden zet het IBP zich o.a.in voor de opgaven  

o ‘Samen aan de slag voor het klimaat’  
o ‘Naar een vitaal platteland’ waarin een integrale aanpak 

van opgaven Natuur, Landbouw en kwaliteit van de 
leefomgeving in het landelijk gebied centraal staat.  

• Brief Kabinet met kaders en aanpak voor het klimaatakkoord.  
Het kabinet stuurt kortgezegd op een kosteneffectieve transitie 
richting 2030 en 2050. Een fasering van maatregelen is daarom 
van belang. Er worden drie sporen onderscheiden: 

1. Onderzoek, ontwikkeling & innovatie 
2. Pilots en demonstratie 
3. Uitrol 

• Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie geeft aan dat er 
regionale visies ontwikkeld moeten worden voor de aanpak van 
het proces van maaivelddaling. 

 
Op provinciaal niveau: 

• Op basis van de Beleidsbrief landbouw wordt ingezet op een 
duurzame, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. 
Hiervoor zijn onlangs diverse landbouwdeals met verschillende 
partijen ondertekend; 

• De Friese veenweidepartijen zijn in gesprek met Ministeries over 
een gezamenlijke veenweideaanpak in relatie tot de 
klimaatopgaven die hierboven zijn genoemd.  

• De Statenfracties van 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, 
Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren hebben op 16 april 
2018 het initiatiefvoorstel “Integrale aanpak behoud Friese 
natuur en landschap” ingediend bij Provinciale Staten, samen 
met de beleidsonderlegger Fries landschap terug in balans: een 
trendbreuk voor natuurherstel in 2030. Gedeputeerde Staten 
hebben een zienswijze ingediend op het initiatiefvoorstel. De 
behandeling in de Staten is gepland op 23 mei 2018. 

 
Places of Hope: 

• Places of Hope is een tentoonstelling en een serie activiteiten 
over hoe we samen de toekomst van Nederland vormgeven. Er is 
onder andere een atelier ‘Nieuwe ruimte voor het Veen in het 
Lage Midden van Fryslân’. In het atelier wordt met een brede 
ontwerp- en onderzoeksgroep gekeken naar de ontwikkeling van 
het veenweidegebied in Fryslân op basis van een volhoudbaar 
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hydrologisch systeem in het licht van de klimaatverandering. Het 
Rijk is initiatiefnemer van Places of Hope en Wetterskip en 
provincie zijn mede opdrachtgever. De tentoonstelling is 
ondergebracht in de Kanselarij (Leeuwarden). Het is bedoeld om 
een brede maatschappelijke discussie te voeren met alle 
betrokkenen. Samen op zoek naar (nieuwe) perspectieven. 
Wetterskip, provincie en Rijk zijn hier bewust niet in de “lead”, 
maar faciliteren het gesprek, staan open voor nieuwe ideeën en 
dagen partijen uit om actief mee te doen.   

 
Daarnaast zijn er bij de Statenvergadering van 24 januari 2018, waarin 
het Uitvoeringsprogramma 2018/2019 is vastgesteld, een aantal moties 
aangenomen die betrekking hebben op deze Tussenstap, waaronder: 
 
Bij de tussenstap volgt een addendum met een uitgebreide analyse met 
een uitleg over onder andere het peilbesluit, schade en 
schadevergoeding. Het stuk gaat uiterlijk eind maart 2018 naar 
Provinciale Staten. Ook wordt onderzocht hoe het kan dat in Zuid-
Holland besluiten zijn genomen, waarbij geen schadevergoeding is 
uitgekeerd.  
 
Voor het addendum wordt verwezen naar bijlage 1.  
 

1.4 Waarom deze Tussenstap? 

Na een lange bestuurlijke discussie, en overleg met alle betrokken 
partijen, is er in 2015 een visie vastgesteld. Toen was al duidelijk dat dit 
niet het eindstation zou zijn. Er is een koers uitgezet en er zijn 
maatregelen benoemd. De opdracht was om werkendeweg aan de slag 
te gaan. Dit is ook gebeurd. Eerst aan de hand van een UP 16/17 en nu 
UP 18/19.  
 
De Veenweidevisie raakt veel andere opgaven in het gebied, 
bijvoorbeeld (natuurinclusieve) landbouw, klimaatadaptatie, natuur en 
schoon water (Kaderrichtlijn Water). Nu de uitvoering van de 
Veenweidevisie is gestart, is ons gebleken dat uitvoering van de 
Veenweidevisie complex is. Vooral het behoud van de Friese 
veenweidewaarden in de kansrijke gebieden en de uitvoering van het 
generiek peilbeleid vergt afstemming met deze andere opgaven en met 
partners en 'stakeholders' in het veenweidegebied.  
 
Ten tweede bevat het nieuwe Regeerakkoord meerdere 
beleidsvoornemens die van invloed zijn op de uitvoering van de 
veenweidevisie. Dit vraagt om opnieuw naar de uitvoering van de 
veenweidevisie te kijken, willen we de kansen die het regeerakkoord ons 
biedt, benutten. Zo wil het kabinet onder meer de broeikasgasemissies 
in de landbouwsector verder terugdringen, legt het nieuwe kabinet 
daarvoor een duidelijke rol neer bij de verschillende partijen die 
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betrokken zijn bij de veenweideaanpak. Deze ontwikkelingen vragen 
nieuwe afspraken met onze partners.  
 
Dit was voor GS reden om deze tussenstap in te lassen om een aantal 
zaken nader te concretiseren en vast te leggen. Er is voor gekozen om 
dit met het waterschap samen op te pakken. Provincie en waterschap 
zijn samen immers regisseur van dit proces.  
 
Er heeft afstemming plaatsgevonden met de andere partners, verenigd 
in het Besjoerlik Oerlis Feangreide (BOF). Vervolgens vindt behandeling 
plaats in GS/DB en PS/AB. 
 
Het doel is om met alle betrokkenen tot een programma te komen voor 
de periode 2020-2030. Deze notitie beschijft de route naar de 
totstandkoming van dit programma. 
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2 Koers naar integraal programma 
2020-2030 

2.1 Inleiding 

In de Veenweidevisie is de koers bepaald voor het veenweidegebied. Dat 
is onveranderd. Er zijn echter een aantal opgaven aangescherpt met het 
nieuwe kabinetsbeleid die vragen om een heroriëntatie van het 
programma.  
Zoals verwoord in het IBP is de veenweideopgave een maatschappelijke 
opgave die de partijen niet afzonderlijk kunnen realiseren. De opgave 
raakt meerdere landelijke en regionale agendaonderwerpen. 
 
De resultaten van het lopende UP 18/19 leveren hele belangrijke 
bouwstenen voor een vervolgprogramma. 
 
Andere belangrijke bouwstenen komen voort uit de landelijke uitwerking 
van relevante thema’s van het IPB, de Klimaatbrief en de 
landbouwagenda. Deze zullen komende periode geconcretiseerd worden. 
Het is belangrijk om daar als regio goed bij aangehaakt te zijn.  
 
Voorgesteld wordt om te koersen op een programma voor de periode 
2020-2030. Parallel aan de uitvoering van UP 18/19 kan worden 
gewerkt aan het bouwen van het nieuwe programma. Er is dan 
voldoende tijd om de uitkomsten uit UP 18/19 en het landelijke spoor 
van IBP/klimaat en landbouw te vertalen in een gezamenlijk Fries 
programma. De doorkijk tot 2030 is nodig omdat ook de 
klimaatopgaven inzetten op resultaten in 2030 (en daarna 2050).  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de koers naar een integraal programma 2020-
2030. 
We doen dit aan de hand van de toezegging aan de Staten: 

• De doelen die de provincie Fryslân, mede-overheden en partners 
hebben in het Veenweidegebied;  

• De taken, rollen en verantwoordelijkheden die de verschillende 
partijen hebben;  

• De aanpak die leidt tot de realisatie van de doelen;  
• De kosten en kostentoedeling die deze aanpak met zich 

meebrengt.  

2.2 Actualisatie van doelen in het veenweidegebied 

Deze paragraaf beschrijft de integrale doelen in het veenweidegebied. 
Als eerste de doelen die voortkomen uit de veenweidevisie en daarna de 
‘nieuwe’ aangescherpte doelen.  
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2.2.1 Doelen uit de veenweidevisie (2015) 

De veenweidevisie komt onder meer voort uit een zorg voor de vitaliteit 
van het veenweidegebied. Door de doorgaande veenoxidatie wordt de 
vitaliteit negatief beïnvloed: 

- De natuurgebieden krijgen in toenemende mate last van 
verdroging; 

- Rondom de bebouwing in het gebied daalt de grondwaterstand 
met als gevolg versnelde verzakking van tuin, oprit, riolering, 
kabels en leidingen en wegen. In het ergste geval onstaat er 
schade aan houten funderingen; 

- De karakteristieken van het veenweidelandschap verdwijnen; 
- Archeologische waarden in de ondergrond komen aan het 

oppervlak, waardoor ze in aanraking komen met zuurstof 
(oxidatie) of worden vermalen bij het ploegen; 

- Het diepe grondwater wordt naar de diepere polders, met lage 
grondwaterstanden getrokken. Dit heeft een verdrogend effect op 
de natuurgebieden, maar ook op de landbouwgronden in de 
aangrenzende zandgebieden. Tevens zorgt voor een toename 
van de verzilting van het diepere grondwater en kan op lange 
termijn een bedreiging vormen voor de drinkwaterwinning; 

- Als het veen verdwijnt, komt het pleistocene zand aan het 
oppervlak. Dit is een arme zand- danwel keileemgrond met naar 
verwachting minder goede landbouwkundige waarden; 

- Het is niet zeker dat de bodemdaling volledig stopt, zodra de 
veenlaag verdwenen is. Onder de pleistocene laag zit op veel 
plekken andere slappe grondlagen, die mogelijk door ontwatering 
ook inklinken.  

 
In de Veenweidevisie is als hoofddoel benoemd: een duurzaam 
ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar 
veenweidegebied waarvoor alle belanghebbenden zich in willen spannen. 
 
Dit is een abstract, niet meetbaar doel. De visie is vertaald in concrete 
maatregelen. Een aantal daarvan zijn concreet en meetbaar: 

- Behoud van de landbouwfunctie in het gebied; 
- Vertragen van de bodemdaling door een generieke peilverhoging: 

minimaal 90 cm drooglegging en hoog zomerpeil in de klei op 
veengebieden. 

 
De overige maatregelen zijn gericht op het behoud van de vitaliteit van 
het veenweidegebied en niet (eenvoudig) meetbaar: 

- Kansrijke gebieden: verkennen van de mogelijkheden van  
verdergaande vernattingsmaatregelen in combinatie met andere 
opgaven; doelmatig vanuit het oogpunt van kosten en baten; 

- Innovatie, gericht op nieuwe mogelijkheden om vertraging van 
de veenoxidatie te combineren met rendabele landbouw; 

- Demonstratieprojecten: nieuwe en bestaande technieken in de 
praktijk beproeven; 
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- Communicatie, gericht op informeren, leren, kennisdelen, 
draagvlak en uitlokken eigen initiatieven; 

- Integrale uitwerking funderingen; 
- Onderzoek naar de effecten van de doorgaande veenoxidatie op 

natuur, landschap & cultuurhistorie, archeologie en grondwater. 
 
De generieke peilopgaven zijn inmiddels concreet uitgewerkt. De opgave 
is globaal in beeld gebracht en op kaart gezet. De kosten zijn begroot op 
€ 28 mln. Deze kostenraming is gebaseerd op nog niet vastgesteld 
flankerend beleid, waarin ondermeer uitgangspunten zijn geformuleerd 
voor de nadeelcompensatie. Deze nadeelcompensatie is nodig om 
onevenredig nadeel van de landbouw weg te nemen. Bij voorkeur door 
het nemen van maatregelen en in het uiterste geval door het betalen 
van een vergoeding.  
 
Deze kosten zijn hoog en de doelmatigheid is nog niet aangetoond. Dit 
is lastig omdat de doelen in de veenweidevisie niet meetbaar zijn. Er zal 
dan een weging moeten worden gegeven aan de mate van vitaliteit van 
het veenweidegebied met en zonder de voorgenomen generieke 
peilverhoging.  
Wat wel duidelijk is, is dat de peilverhoging bijdraagt aan de vertraging 
van de veenoxidatie en daarmee de bodemdaling. Dit is ook meetbaar. 
Echter in de wetenschap dat de bodemdaling ondanks de peilverhoging 
doorgaat, betekent dat ook bij investering in peilverhoging het eindbeeld 
zal zijn dat het veen verdwijnt uit Fryslân. Het duurt alleen langer 
voordat dit eindbeeld ontstaat. 
 
Er wordt momenteel in de provincie een politieke en maatschappelijke 
discussie gevoerd over dit onderwerp. Ook dit geeft aan dat er een groot 
urgentiebesef is dat er wat moet gebeuren in het veenweidegebied.  

2.2.2 Klimaatmitigatie 

In het landelijke klimaatbeleid kunnen 2 sporen worden onderscheiden, 
Enerzijds gaat het om klimaatmitigatie wat zich primair richt op het 
beperken van de uitstoot van broeikasgassen (uitgedruk in CO2 
equivalenten), zoals uitgewerkt in de klimaatbrief aan de Tweede 
Kamer. De broeikasgasemissies uit landgebruik en landbouw moet in 
2030 met 3,5 MtonCO2 eq/jaar afnemen. Van deze reductieopgave is 
1,5 Mton CO2 eq/jaar toebedeeld voor slimmer landgebruik. Anderzijds 
gaat het om klimaatadaptatie, dit wordt in de volgende paragraaf 
toegelicht.  
 
Het Friese veenweidegebied stoot relatief veel CO2 uit door de relatief 
lage grondwaterpeilen en een groot areaal veen. In het rapport Carbon 
account (WUR, 2017) is dit becijferd op 1,66 Mton CO2 eq/ jaar.  
Dit is 24 % van de totale veenweideuitstoot in Nederland.  
 
Er is opdracht verstrekt aan de WER om nader in beeld te brengen hoe 
groot de Friese veenweide uitstoot is en wat de potentiële 
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reductiecapaciteit is. LTO (landelijk) en IPO gaan vooralsnog uit van een 
reductie van 25% in 2030. Voor Fryslân komt dit overeen met ca. 0,41 
Mton CO2 eq/ jaar. 
 
Het kabinet stuurt op een kosteneffectieve transitie richting 2030 en 
2050. Voor de fasering worden drie sporen onderscheiden: 

1. Onderzoek, ontwikkeling & innovatie 
2. Pilots en demonstratie 
3. Uitrol: met bewezen technieken en maatregelen die 

kostenefficiënt zijn in de periode tot 2030 maar die niet strijdig 
zijn met het 2050-doel. 

 
We kunnen concluderen dat met de Friese aanpak tot nog toe al 
invulling wordt gegeven aan stap 1 en 2, gericht op het vinden en 
beproeven van kosteneffectieve technieken en maatregelen. Dit is nodig 
voordat de uitrol kan worden gedefinieerd. De Friese partijen zijn in 
gesprek met de ministeries in Den Haag om samen met het Rijk 
invulling te kunnen geven aan de drie sporen.  
 

2.2.3 Klimaatadaptatie 

Waterrobuust 

De klimaatverandering vraagt om een robuuster watersysteem. In het 
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben gemeenten, provincies, 
waterschappen en het Rijk gezamenlijk afgesproken de aanpak van 
klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren. 
De overheden brengen kwetsbaarheden met betrekking tot 
wateroverlast, hittestress, droogte en waterveiligheid in beeld via 
stresstesten (uiterlijk 2019) en gaan dialogen voeren (uiterlijk 2019) om 
te komen tot regionale klimaatstrategieën en uitvoeringsagenda´s met 
maatregelen (uiterlijk 2020). 
Bodemdaling wordt, waar dat speelt, in de stresstesten nadrukkelijk 
meegenomen. Waar het gaat om de ruimtelijke inrichting maken 
provincies (en gemeenten) beleid. De problematiek van de veenweiden 
en die van bodemdaling is (mede) een verantwoordelijkheid van 
provincies. 
 
Voor 2020 dienen de doelen en maatregelen in het veenweidegebied 
bekend te zijn, zodat deze vertaald kunnen worden in het 
veenweideprogramma.  
 
Vooruitlopend daarop zal het waterschap een inschatting maken van 
deze wateropgaven. Er kan dan een bestuurlijke afweging worden 
gemaakt of er extra wateropgaven worden meegenomen. 
 
Naast maatregelen voor een waterrobuust watersysteem zullen er de 
komende jaren ook nog maatregelen worden genomen om aan de 
doelstellingen van de KRW te voldoen. Deze moeten uiterlijk in 2027 zijn 
uitgevoerd. 



TUSSENSTAP– FRIESE VEENWEIDEAANPAK 2020 - 2030  |  DEFINITIEF  |  15 MEI 2018 

   
12 van 24 

 

2.2.4 Vitaal platteland 

 
Perspectief voor de landbouw: inzet op duurzame landbouw! 

De basis van een vitaal platteland is een gezonde landbouwsector. Ook 
vanuit de veenweidevisie wordt ingezet op een goed perspectief voor de 
landbouw. De provincie zet met haar beleid in op duurzame landbouw.  
Doel is om de biodiversiteit in het landelijk gebied weer te laten 
toenemen en de afnemende trend om te buigen.  
 
Het is de opgave om bij alle maatregelen in het veenweidegebied in te 
zetten op een goed toekomstperspectief voor de (jonge) boer in het 
veenweidegebied.  
 
Het ligt voor de hand om de de verduurzaming van de landbouw hand in 
hand te laten gaan met de opgaven in het veenweidegebied. Er zijn 
namelijk diverse raakvlakken: biodiversiteit, landbouwonderwijs en 
bodem.  
Concreet wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak waarbij het 
instellen van een grondpot een belangrijk instrument kan zijn. De 
landbouwpartijen en provincie werken aan een uitwerking van de 
instrumenten.  
 
Integrale aanpak in het veenweidegebied 

Vanuit het ministerie wordt gestuurd op een integrale aanpak van de 
opgaven natuur, landbouw en kwaliteit van de leefomgeving in het 
landelijk gebied. Het Rijk wil in kansrijke gebieden, zoals de 
veenweidegebieden, aan de slag met deze integrale aanpak. In de 
nationale omgevingsvisie en de omgevingsagenda’s worden afspraken 
gemaakt. Het Rijk wil daarbij kansen benutten die een nieuw GLB biedt. 
Het gaat ook om het realiseren van nieuwe verdienmodellen voor de 
landbouw. 
 
De uitkomsten van dit landelijke proces dient te worden vertaald in onze 
veenweideaanpak. Andersom is het de opgave om onze ervaringen in 
het Friese veenweidegebieden in te brengen in het landelijke proces. 
De integrale uitwerking is een taak van alle partijen gezamenlijk. Van 
provincie en gemeenten wordt gevraagd in de omgevingsvisie 
randvoorwaarden te stellen waar nodig en los te laten waar het kan. 
Daarnaast wordt van de overheden verwacht dat ze vanuit haar taak en 
verantwoordelijkheid (prioritaire) opgaven inbrengen.   
 
Thema’s die in het Friese veenweidegebied spelen zijn: 

- Het woon en leefklimaat in relatie tot de bodemdaling en 
bevolkingsontwikkeling; 

- De kwaliteit van de natuurgebieden in relatie tot doorgaande 
bodemdaling; 
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- Biodiversiteit met in het bijzonder de kwaliteit van de 
weidevogelgebieden; 

- Kwaliteit van het (grond)water; 
- Kwaliteit van het veenweidelandschap; 
- Recreatieve kwaliteit; 
- Uitbreiding infrastructuur (fietspaden, wegen, vaarwegen); 
- Ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen.  

 
Wat betreft dit laatste onderwerp biedt het veenweidegebied extra 
kansen. Nattere delen van het veenweidegebied zijn naar verwachting 
extra geschikt voor (experimenten) met energielandschappen. Gedacht 
wordt aan zonnevelden, (nieuwe) vormen van biomassa e.d. Door 
Energiecoöperaties, bewoners en het bedrijfsleven erbij te betrekken 
ontstaan mogelijk nieuwe ideeën en koppelkansen.  

2.3 Taken, rollen en verantwoordelijkheden 

Voor een juridische analyse van de taak en rolverdeling tussen provincie 
en waterschap wordt verwezen naar de bijlage 1: addendum taken en 
verantwoordelijkheden. 
 
Hieronder staat de belangrijkste conclusies, onderverdeeld naar de 
opgaven vanuit veenweide, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en vitaal 
platteland. 
 
Veenweide 

Het tegengaan van veenoxidatie van veenweidegebied is geen wettelijke 
taak van de provincie. Ook aan andere overheden is geen wettelijke 
taak toegekend.  
 
In het IPB wordt overigens voor bodemdaling als specifiek uitgangspunt 
genoemd dat de problematiek van de veenweiden en die van 
bodemdaling (mede) een verantwoordelijkheid van provincies is. 
 
In de veenweidevisie en het provinciaal waterhuishoudingsplan is het 
verhogen van de peilen opgenomen als maatregel om de bodemdaling 
te vertragen. Om de peilen actief te verhogen moeten nieuwe 
peilbesluiten worden genomen. Wetterskip Fryslân is het bevoegd gezag 
om deze peilbesluiten vast te stellen. Ook is Wetterskip Fryslân 
verantwoordelijk voor het (financieel) afhandelen van eventuele 
schadeverzoeken. Verschillende partijen kunnen vooraf echter afspraken 
maken over hoe de kosten voor het voorkomen, beperken of vergoeden 
van schade worden verdeeld. 
 
Er is de afgelopen periode gewerkt aan het flankerende beleid voor de 
peilverhoging. Belangrijke onderdelen daarvan zijn: 

- afspraken over de grens tussen onevenredige en niet-
onevenredige schade; 
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- de kostenverdeling van de onevenredige schade tussen provincie 
en waterschap en de verrekening van de CO2 reductie die 
gerealiseerd wordt; 

- de wijze waarop het proces om te komen tot een peilverhoging 
verloopt, de mogelijke inspraak, de transparatie en de 
onafhankelijkheid van de schadebeoordeling. 

Deze onderdelen zijn onderwerp van gesprek. Voornamelijke speler zijn: 
waterschap, landbouwsector, provincie en Rijk. 
 
Klimaatmitigatie 

De opgave komt voort uit het nieuwe regeerakkoord. Het tegengaan van 
CO2-uitstoot ten gevolge van veenoxidatie is geen wettelijke taak van 
de provincie. Over dit beleidsthema is geen specifiek rijks- of provinciaal 
wettelijk kader vastgesteld. Ook aan andere overheden is geen 
wettelijke taak toegekend. Wel is het, met het vaststellen van het IBP, 
duidelijk dat deze opgave vraagt om een gezamenlijke aanpak. Hierin 
zullen ook het Rijk en de landbouwsector een rol en verantwoordlijkheid 
krijgen. 
 
Naar verwachting zullen er binnen de landbouwsector afwegingen 
worden gemaakt over de meest kosteneffectieve maatregelen om tot de 
reductiedoelstelling te komen die passen in het toekomstperspectief van 
de landbouw.  
 
Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie kent een ruimtelijke- en een inrichtingscomponent. Dit 
vraagt ook om samenwerking tussen overheden. Als het gaat om 
inrichtingsmaatregelen voor een robuust watersysteem is dit een 
verantwoordelijkheid voor het waterschap. Dit geld ook voor de overige 
wateropgaven in het veenweidegebied. 
 

Vitaal Platteland 

De verantwoordelijkheidsverdeling voor de thema’s binnen vitaal 
platteland zijn zeer divers. In de algemene zin stellen provincie en 
gemeente de kaders in de omgevingsvisie. Daarnaast heeft de provincie 
stimuleringsbeleid voor specifieke onderwerpen. 
 
De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid (incl. 
weidevogels) en het diepe grondwater. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de openbare ruimte en recreatieve voorzieningen 
(fietspaden en bankjes). 
 
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet komt er meer 
verantwoordelijkheid in het gebied te liggen. De overheid laat meer los 
en geeft daarmee ruimte aan lokale initiatieven. Indien de overheden 
zelf met planvorming beginnen dan wordt verwacht dat de bewoners en 
de ondernemers goed worden meegenomen. De opgaven worden 
hierdoor complexer. Deze aanpak vraagt inspirerende leiders, die breder 
kijken dan de primaire opgave. 
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2.4 Een programma na 2020 

Uit de vorige pagina blijkt dat de opgave in het Friese veenweidegebied, 
als gevolg van nieuw beleid is aangescherpt met: 

• Klimaatmitigatie (CO2 reductie landgebruik, op korte termijn 
opgave Friese veenweidegebied bepalen); 

• Mogelijke maatregelen klimaatadaptatie (waterrobuust, opgave 
afhankelijk van uitkomst stresstest); 

• Integrale aanpak van de opgaven natuur, landbouw en kwaliteit 
van de leefomgeving in het landelijk gebied in het algemeen en 
het veenweidegebied in het bijzonder; 

• Friese inzet op duurzame landbouw. 
 
Deze uitbreiding van opgaven vraagt om een aangepaste aanpak. 

2.4.1 De aanpak  

Naar een Uitvoeringsprogramma 2020-2030 

Het voorstel is om parallel aan de uitvoering van UP 18/19, met de 
betrokken partijen overeenstemming te bereiken over de lange termijn 
opgave, de operationele doelen, de aanpak, de instrumenten, de kosten 
en de kostenverdeling. Het doel is om in gezamenlijkheid tot een breed 
gedragen veenweideprogramma te komen voor de lange termijn. Een 
programma voor de periode 2020-2030 met heldere afspraken 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).  
Dit vraagt nu wel om commitment om er in de regio gezamenlijk de 
schouders onder te zetten en ook in te willen investeren.  
 
Voorgesteld wordt om voor de planperiode, de aanpak en de fasering 
aan te sluiten bij de aanpak in de Klimaatbrief. Belangrijk hierin is een 
uitrol met bewezen technieken en maatregelen die kostenefficiënt zijn in 
de periode tot 2030 maar die niet strijdig zijn met het 2050-doel. 
 
Integraal aanbod 

Van de aangescherpte opgaven is de CO2-reductieopgave de meest 
prominente en maatgevende opgave. Het Rijk wil tempo maken met 
deze opgave en vraagt de gebieden om op korte termijn met een 
concreet aanbod te komen. 
 
Op korte termijn worden de resultaten verwacht van de WER. De WER 
levert de basis voor ons aanbod: wat is de reductiepotentie van het 
Friese Veen uitgedrukt in Co2 eq.? Wat kan met welke maatregel bereikt 
worden en wat is de kosteneffectiviteit? Met deze gegevens wordt het 
aanbod geconcretiseerd. 
 
Voorgesteld wordt om in gezamenlijkheid met betrokken partijen voor 
een zo integraal mogelijk aanbod te gaan voor de verschillende opgaven 
in het Friese veenweidegebied. Een aanbod dat verder gaat dan enkel 
het nastreven van de klimaatdoelstellingen: CO2-reductie en het 
beperken van bodemdaling (zie figuur 1). Gestreefd wordt naar een 
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integrale aanpak waarbij de doelstellingen uit het klimaatakkoord 
gecombineerd worden met de gewenste ontwikkelingen in de landbouw, 
de opgaven uit het IBP en de regionale opgaven in het gebied.  
 
Het combineren van opgaven, het slim omgaan met ruimtegebruik en 
het inzetten op integrale oplossingen biedt een veel grotere 
maatschappelijke meerwaarde en biedt zicht op een een duurzamer 
toekomtperspectief. Bovendien wordt met een integrale benadering de 
kans op een bijdrage van het Rijk vergroot. 
 
Provincie en waterschap voeren samen de regie en de gebieden 
ontwikkelen vanuit de Mienskip zelf de plannen. 
 
Vanwege de complexe materie stellen provincie en waterschap voor om 
samen de regie te voeren, daarin leiderschap te tonen en ruimte te 
geven aan (nieuwe) ontwikkelingen en lokaal maatwerk.  
 

 

 

Figuur 1. Integraal aanbod 
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In de gedachte van de aankomende Omgevingswet sluiten de rol en 
houding van provincie en waterschap aan bij de veranderende 
maatschappelijke verhoudingen. Bij het realiseren van de verschillende 
opgaven wordt voldoende speelruimte gehouden voor ontwikkelingen, 
maar ook koers en richting gegeven vanuit de kaders waarmee de 
gezamenlijke ambitie voor Fryslân wordt uitgesproken.  
 
Op dit moment is er steeds meer energie voelbaar bij bewoners, 
ondernemers en organisaties in het gebied en onstaat er gezamenlijk 
draagvlak om tot duurzame oplossingen te komen. Samen met de 
Mienskip worden de verschillende opgaven verder opgepakt, verbreed 
en verbonden, waarbij maatschappelijk rendement voorop staat. 
Vanuit de gebieden en de betrokken partijen is een duidelijke oproep 
gekomen om de gebiedsprocessen te faciliteren met actief grondbeleid. 
Dit grondinstrument is bij uitstek geschikt om tot een optimalisatie van 
het grondgebruik te komen en meerdere doelen te realiseren.  
 
Stappenplan 

1. Doorgaan met UP 18/19.  
a. Dit programma is gericht op innovatie en 

demonstratie/proefprojecten en communicatie & 
draagvlak. 

b. In een aantal (kansrijke) gebieden wordt al gewerkt aan 
een start van de uitrol. Hier vindt de integratie plaats van 
opgaven zoals beschreven in de aanpak vitaal platteland. 
Er wordt actief gezocht naar aanknopingspunten met de 
overige beschreven (nieuwe) opgaven, nadrukkelijk met 
toekomst perpectief voor de (jonge) boeren in het gebied. 
Het is van belang om in deze gebieden in gesprek te 
blijven over de verwachtingen over en weer.  

2. Parallel aan 1:  
a. Formuleren integraal CO2-reductie-aanbod met partijen in 

het BOF; Een bod passend in de klimaatopgave 
(kosteneffectief), passend binnen de doelen van het IBP 
(de doelen zoals genoemd in 2.2) en passend bij de Friese 
situatie.  

b. Gezamenlijke lobby 
3. Formuleren programma 2020-2030 en Samenwerkings-

overeenkomst (SOK) 
a. Vanuit de inhoud staan een aantal zaken centraal: 

integrale aanpak, kosteneffectiviteit, perspectief voor de 
landbouw, breed draagvlak, instrumenten, kosten en 
kostenverdeling. De maatregelen worden gerelateerd aan 
meetbare operationele doelen, op basis waarvan ook de 
resultaten gemonitord kunnen worden. De voorgestelde 
keuzen worden onderbouwd met een MKBA.  

b. SOK: waarin afspraken worden gemaakt over aanpak en 
resultaten, taak-, verantwoordelijkheidsverdeling, kosten, 
dekking en kostenverdeling en organisatie 
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4. Uitrol 2020-2030 aan de hand van het programma en de SOK. 
 

In dit stappenplan is stap 2 een hele belangrijke stap. Hier vindt de 
vertaling plaats van de nieuwe doelen en een integratie met de 
bestaande doelen uit de veenweidevisie. Belangrijke speler hierin is het 
Rijk. Daarom zijn de betrokken partijen al ambtelijk en bestuurlijk in 
gesprek met vertegenwoordigers van verschillende ministeries over 
mogelijke samenwerking met het Rijk en extra 
financieringsmogelijkheden. Het is belangrijk om deze samenwerking 
optimaal te benutten. Fryslân heeft veel te bieden: een organisatie die 
staat (coalitie verenigd in het BOF), een groot veenweidegebied (met 
grote potentie om CO2 te besparen) en partijen zijn al met elkaar aan 
de slag.   
 
Aandachtspunt: 

Momenteel wordt, vanuit UP 18/19, al invulling gegeven aan 
planprocessen in de (kansrijke) gebieden. Dit is nodig om zicht te 
krijgen op de vragen en opgaven die er leven, mogelijke oplossingen 
en koppelkansen. De uitkomsten vormen belangrijk input voor 
werkstap, het formuleren van het programma 2020-2030.  
 
Het spannende is echter dat er voor deze gebieden geen concreet 
zicht is op uitvoeringsbudget en de instrumentenkoffer (‘Arkbak’) is 
nog niet gevuld. Hierdoor is het voor de partijen aan tafel niet altijd 
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten moet 
dragen. Dit geeft spanning op het proces, zeker als er er bepaalde 
opgaven, zoals de KRW opgaven, onder tijdsdruk staan.   
 
Voorgesteld wordt om hier als volgt mee om te gaan: 

• Voorkomen dat er in te veel gebieden gestart wordt. Het is 
beter om te concentreren op een een beperkt aantal gebieden.  

• Vooraf helderheid geven over de fase waarin het veenweide 
proces zich bevindt en verwachtingen hierover vastleggen; 

• Duidelijk maken dat er behoefte is aan goede plannen, maar 
dat realisatie nog niet zeker is; 

• Met een open houding het proces aan te sturen, met begrip 
voor de zorgen van alle partijen en een inzet op meerwaarde 
voor alle partijen en het gebied: samen werken aan een 
integraal plan met meerwaarde en toekomstperspectief. 

• Zoveel mogelijk gebruik maken van instrumenten die nu al 
beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden (zoals kavelruil 
instrument). 

 

2.4.2 Organisatie 

De organisatie zoals die nu is ingericht, onder leiding van het BOF, 
functioneert goed. De provincie en het waterschap voeren samen de 
regie, de provincie vervult de voorzittersrol van het BOF. 
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Deze geeft momenteel uitvoering aan UP 18/19. Deze organisatie is ook 
prima in staat om vorm te geven aan het proces om te komen tot een 
Uitvoeringprogramma 2020-2030.  
 
Naar verwachting vraagt de periode na 2020 wel om een andere 
uitvoeringsorganisatie. Een organisatie die recht doet aan de 
verantwoordelijkheidsverdeling die dan gaat gelden en passend bij de 
omvang. De partijen komen in gezamenlijkheid tot een voorstel. 
Mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van de WILG (Wet inrichting 
Landelijk Gebied), waarvan de provincie bevoegd gezag is.  

2.5 De kosten en de dekking  

De kosten van het programma 2020-2030 zijn pas te begroten in stap 3. 
Pas dan kan ook concreet over de dekking worden gesproken. Dat 
neemt echter niet weg dat voor alle partijen geldt dat het maken van 
het programma, met alle partners en de gesprekken met het Rijk niet 
vrijblijvend zijn. Een verzoek om een rijksbijdrage is alleen zinvol als er 
ook vanuit de regio middelen ter beschikking worden gesteld. 
 
Zoals verwoord in het IBP is de veenweideopgave een maatschappelijke 
opgave die de partijen alleen met elkaar kunnen realiseren. Met het 
ondertekenen van het IBP hebben de overheden deze commitment 
eigenlijk al afgegeven. Toch verdient het de voorkeur om, voorafgaand 
aan dit proces, met elkaar het commitment uit te spreken.  
 
Als eerste is commitment nodig van provincie en waterschap om 
gezamenlijk het proces te trekken en beide vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid financieel bij te dragen. Nu samen starten, met de 
intentie om de klus samen te klaren: samen uit samen thuis.  
 
Ook van de andere betrokken partijen (Rijk, landbouw- en zuivelsector, 
gemeenten, natuur en milieu e.d.) worden bijdragen en inzet verwacht 
voor de integrale aanpak en uitrol.  
 
Om het commitment van provincie en waterschap kracht bij te zetten en 
als basis voor de lobby met het Rijk wordt voorgesteld aan waterschap 
en provincie specifiek voor veenweide middelen te reserveren in de 
begroting: voor de periode vanaf 2020: jaarlijks elk € 1,25 mln excl. 
btw.  
 
Bij de vaststelling van het programma 2020-2030 vindt de 
daadwerkelijke afweging plaats over ambitie, kosten en kostenverdeling.  
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3 Planning 

De planning ziet er als volgt uit: 
 
Stap (uit 2.4.1) Periode  

0. Vaststellen Tussenstap (PS en AB) Juli 2018 
1. UP 18/19 2018 en 2019 
2a. Formuleren Fries aanbod Rijk; Klaar juni 2018 
2b. Gezamenlijke lobby Maart-juli 2018 
  
3a. opstellen programma 2020-2030 incl. 
MKBA 

Start najaar 2018  
en 2019 

3b. Vaststellen UP 2020-2030 en SOK Eind 2019 
4. Uitrol 2020 – 2030 
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Bijlagen 

  


