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Veenweiden in het klimaatakkoord
▪ Observatie:
–
–
–
–

Door klimaatakkoord versnelling in aandacht voor veenweiden
Klimaat als ‘game changer’.
klimaattafel ‘Landbouw en Landgebruik’: aparte werkgroep veenweiden
Partijen zien kansen en willen bijdragen: zowel landbouw als natuur.
› Landbouw: remmen met behoud van functie (onderwaterdrainage,
geen vernatting)
› Ecologen: uiteindelijk stoppen (vernatting, paludicultuur)
– Kennis van het proces, maatregelen & kosten worden veel belangrijker
– Antwoorden zijn er nog onvoldoende
– Doorrekenen voorstellen daardoor behept met onzekerheden

Veenweiden in getallen
▪ CO2 emissie van veengronden
– Nationale emissie conform inventarisatie: 4,2 Mton CO2 jr-1 en 0,7 Mton CO2-eq
– PBL studie ‘Dalende bodems, stijgende kosten”: Friesland 1,7 Mton CO2 jr-1
– In Friesland relatief hoge emissie: groot areaal veengronden (70 kha) en diepe
ontwatering

▪ Maatregelen uit het Ontwerp Klimaatakkoord:
1. Pilots in diverse regio’s: circa 3.000 ha, -8,5 ton/ha -> reductie 0,03 Mton CO2
2. Opschalen van OWD maatregelen (voorstel 80 kha): schatting 6.250 – 12.500 ha,
20% drukdrainage, -8,5 tot -12.7 ton/ha, -> reductie 0,06-0,12 Mton CO2
3. Zomerpeilbeheer weidevogelgebieden 2 kha: -6,3 ton/ha, reductie 0,01 Mton CO2
Totale emissiereductie: 0,10 – 0,16 Mton CO2, investering 28-48 miljoen euro
Dit is hooguit 15% van de ambitie om 1 Mton te reduceren
Instrumentatie: IBP, klimaatenvelop, MIA-Vamil, GLB/POP3, regiodeal GH. Regierol
provincie. Middelen beschikbaar voor pilots & onderzoek.

Conclusies
– Geen uitgewerkt financieel plan of ‘deal’. Dit hangt samen met tekort
aan kennis en inzicht in de werking van de maatregelen.
– Er is tijd nodig voor regionaal en integraal onderzoek
– Regionale pilots spelen belangrijk rol
› Betrokkenheid, draagvlak, delen ervaring
› Kennisopbouw, samenwerking kennispartijen
› Zijn mede bepalend voor toekomstige keuzes in de regio
– Instrumentatie (IBP-vitaal platteland, POP3, regiodeal) en regie
(provincies i.s.m. waterschappen, rol voor het Rijk): nog veel niet
concreet
– Extra tijd voor pilots biedt ook kansen voor het verkennen van
verschillende financieringsopties, zowel private als publiek
Als de maatregelen nader in praktijk getoetst zijn ligt er een basis voor
het maken van keuzes. Zeer waarschijnlijk keuzes waarin ook andere
thema’s in verweven zijn .

