Uitvoeringsprogramma

Feangreidefisy
2018-2019

Doel van dit rapport:
We werken met elkaar aan een duurzaam ontwikkelperspectief
voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied.

UITVOERINGSPROGRAMMA FEANGREIDEFISY
2018-2019

Colofon:
Opmaak omslag:
Foto’s en kaarten:

Provincie Fryslân, communicatie en media
Wetterskip Fryslân, Daniel Hartog, LTO-Noord, afdeling cartografie
provincie Fryslân en Google Maps.

November 2017

1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 2
1. Inleiding................................................................................................................................... 3
2. Vertrekpunten ......................................................................................................................... 5
3. Koers ....................................................................................................................................... 7
4. Instrumenten & beleid ............................................................................................................ 9
5.Innovaties............................................................................................................................... 11
6. Ontwikkelen (kansrijke) gebieden.......................................................................................... 15
7. Communicatie ....................................................................................................................... 18
8. Financiering ........................................................................................................................... 20

2

1. Inleiding
Voor u ligt het 2e Uitvoeringprogramma Feangreidefisy; het Uitvoeringsprogramma 2018/
2019 (UP 18/19). Met dit uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze
uitvoering wordt gegeven aan de ambities in de Feangreidefisy, die in 2015 door Provinciale
Staten van Fryslân is vastgesteld. Het hoofddoel is een duurzaam ontwikkelingsperspectief
voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied waarvoor alle belanghebbenden zich in
willen spannen.

De uitvoering vindt plaats onder regie van provincie en waterschap gezamenlijk, in nauwe
samenwerking met 10 Friese gemeenten, 7 landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties en de recreatiesector.
Dit UP 18/19 is een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2016/2017 (UP 16/17). Aan
de hand van het UP 16/17 hebben we met de betrokken partijen veel werk verzet. Ten eerste zijn er diverse innovatieprojecten gestart (zoals onderwaterdrainage, proeftuin De Welle
en Better Wetter). We merken dat innovatie erg leeft. We zijn met elkaar op zoek naar passende oplossingen. Daarnaast is er veel inzet gepleegd in de kansrijke gebieden. Het gebied
Aldeboarn/De Deelen loopt hierin voorop. Hier zijn gebiedspartijen gestart om met de streek
naar integrale oplossingen met draagvlak te zoeken. Tot slot hebben we voor de diverse beleidsopgaven studies opgestart en heeft het waterschap op kaart uitgewerkt waar en generieke opgaven voor peilverhoging gerealiseerd moet worden en met een conceptvoorstel
voor flankerend beleid opgesteld.
Met UP 18/19 zetten we de ingezette koers voort en starten we nieuwe projecten op. De
doorlooptijd van het UP 18/19 is twee jaar. Voor een aantal opgaven geldt hierop een uitzondering. Dit zijn projecten die in deze periode worden opgestart en die een langere doorloop vragen om met voldoende resultaat te kunnen afronden.
Parallel aan dit UP 18/19 werkt de provincie aan een ‘tussenstap’ in de veenweideopgave (in
afstemming met de partijen in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide). Deze tussenstap is bedoeld
om duidelijk te krijgen op welke wijze de uitvoering van de veenweidevisie na 2019 vorm
krijgt.
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Leeswijzer
De fase waarin we ons nu met elkaar bevinden, is een fase van instrumenteren, innoveren,
ervaren, ontwikkelen en communiceren. We kiezen ervoor om voor de indeling van het UP
18/19 deze begrippen als ‘kapstok’ te gebruiken voor de activiteiten en projecten in 2018 en
2019 (zie figuur 1). We wijken daarmee enigszins af van de indeling uit het UP 16/17.
Het flankerende beleid peilverhoging uit het spoor generiek beleid en het spoor afstemmen
beleid voegen we samen onder de noemer ‘instrumenten en beleid’. De sporen innovatie en
kansrijke gebieden blijven overeind. De inmiddels opgedane kennis en ervaring willen we
actief delen en we willen een bredere groep betrokkenen aanspreken. Daarom hebben we
communicatie als nieuwe lijn toegevoegd aan het UP 18/19. Hier brengen we ook de programmasturing onder. Onderstaande figuur geeft de opzet van het UP 18/19 weer en dient
tevens als leeswijzer. In hoofdstuk twee en drie worden achtereenvolgens de vertrekpunten
en de koers beschreven.

Figuur 1 – Kapstok UP 18/19 en leeswijzer

4

2. Vertrekpunten
Voor het UP 18/19 gelden de Veenweidevisie, het Coalitieakkoord, het UP 16/17, de tot dusver genomen besluiten en standpunten van het BOF én de ingerichte organisatie als vertrekpunten.
Veenweidevisie
Provinciale Staten van Fryslân stelden in januari 2015 de Feangreidefisy vast. Deze visie geeft
de gewenste ontwikkelingsrichting voor het Friese veenweidegebied aan. In de visie is als
hoofddoel benoemd: een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en
leefbaar veenweidegebied waarvoor alle belanghebbenden zich in willen spannen. Aan dit
hoofddoel zijn vervolgens opgaven voor verschillende belangen gekoppeld. Voor de uitwerking van deze opgaven zijn in de visie de volgende kaders geformuleerd:
• Het is niet doelmatig om grote delen van het veenweidegebied veel natter te maken;
de strategieën zijn erop gericht om de landbouw in het gebied te behouden.
• Op het niveau van deelgebieden kunnen verdergaande vernattingsmaatregelen in
combinatie met andere opgaven wel doelmatig zijn, ook uit het oogpunt van kosten
en baten.
• Vanwege de diversiteit binnen het veenweidegebied, is een uniforme strategie voor
het hele gebied niet reëel.
• Er blijft een navolgbare afspiegeling van de geschiedenis van het gebied in stand en
tegelijkertijd houden we het gebied leefbaar en bruikbaar voor de toekomst.
De veenweidevisie is geen blauwdruk en schetst geen eindbeeld. Ze vormt het startpunt
voor een nieuw traject waarin we samen met betrokken partijen aan de slag zijn gegaan.
Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord van de provincie Fryslân voor de periode 2016-2019 is aangegeven dat
de provincie de “unike foarm fan natuer en fan agraryske aktiviteiten” van het Friese veenweidegebied zoveel mogelijk wil behouden; hiervoor geldt de Feangreidefisy als uitgangspunt. Met het vaststellen van coalitieakkoord door PS is ook € 12 mln. aan middelen beschikbaar gesteld.
Uitvoeringsprogramma 16/17
De visie is vertaald in het UP 16/17. Gedeputeerde Staten (GS) en het Dagelijks Bestuur (DB)
van het waterschap stelden dit programma in februari 2016 vast.
Voor UP 16/17 ligt het accent op voorbereidende activiteiten en nadere uitwerking. De inzet
is om, op basis van de kennis en ervaringen die wordt opgedaan en met toevoegingen van
initiatieven uit de streek, het programma steeds verder te concretiseren.
Regeerakkoord 2017
In het regeerakkoord staan beleidsvoornemens om broeikasgasemissies uit de landbouw in
2030 met 3,5 Mt CO2 moet afnemen. Van deze reductieopgave is 1,5 Mt toebedeeld voor
slimmer landgebruik. Voor deze opgave heeft het rijk € 275 mln. beschikbaar. Het tegengaan
van veenoxidatie speelt bij dit onderdeel eveneens een rol. Het rijk zoekt samenwerking met
de sector.
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Organisatie
De 7 landbouwpartijen hebben in de periode mei-juli 2016 in gezamenlijkheid een voorstel
uitgewerkt (10-puntenplan, juni 2016). Vervolgens zijn afspraken over de samenwerking
gemaakt. Deze hebben geleid tot een gewijzigde organisatiestructuur (zie figuur 2). Er is afscheid genomen van een bestuurlijke klankbordgroep. In plaats hiervan is er een Bestjoerlik
Oerlis Feangreide (BOF) in het leven geroepen voor een integrale bestuurlijke afweging.

Figuur 2 – Organisatiestructuur
De programmasturing is ook in figuur weergegeven. Het programmateam, onder leiding van
een programmamanager stuurt het programma operationeel aan. De verschillende opgaven
worden in werkgroepen, onder leiding van een projectleider uitgewerkt. De resultaten van
een werkgroep worden besproken in bijbehorende klankbordgroep. Het advies van de
klankbordgroep wordt meegenomen in de afweging. Voorstellen van de werkgroepen worden via het programmateam doorgeleid naar het BOF. De programmamanager werkt in opdracht van zowel provincie als waterschap.

6

3. Koers
Met het Uitvoeringsprogramma (UP) 2016-2017 is een start gemaakt met het uitvoeren van
maatregelen in het veenweidegebied. Er is veel in gang gezet dat we met UP 18/19 willen
continueren. En we blijven nieuwe kansrijke initiatieven faciliteren. Dit vanuit de hoofddoelstelling die in de Veenweidevisie is geformuleerd. In de achterliggende periode hebben we
geleerd dat we weliswaar in de fase van uitvoering zijn aangekomen, maar dat van een brede uitrol over het gehele veenweidegebied nog geen sprake kan zijn. We zijn met elkaar op
weg om de bouwstenen voor een brede uitrol te leveren.
In de komende jaren leggen we extra accenten bij innovatie en integrale aanpak en communicatie:
Stevig inzetten op innovatie
Samen zoeken we naar innovaties om vertraging van veenoxidatie met een rendabele landbouw te combineren. Tijdens de eerste Friese Veenweide innovatiedag (juni 2017) hebben
we gemerkt dat het onderwerp leeft. Er was goede belangstelling vanuit de landbouw, natuur en milieu, kennispartijen en andere geïnteresseerden. Het kennisniveau neemt toe, er
ontstaan nieuwe ideeën en nieuwe coalities.
Het is gebleken dat er veel energie ontstaat bij de verschillende geledingen rondom innovaties. Er is veel behoefte om ervaring op te doen met nieuwe technieken en innovatieve ideeen te beproeven in de praktijk om in de huidige landbouw veenoxidatie te beperken. We
blijven daarom inzetten op proefprojecten en op de samenwerking tussen de stakeholders
(in eerste plaats de boeren, maar ook heel nadrukkelijk met belangenorganisaties, bewoners, zuivelsector en het MKB). We zoeken hierbij samenwerking bij andere provincies en
het Rijk (onder andere voor reductiedoelstelling CO2 door veenoxidatie).
De landbouwsector zet bij de innovatie de bodemkwaliteit, bodemvocht en grondwater centraal. De bodem als basis van een duurzame bedrijfsvoering in combinatie met het tegengaan
van veenoxidatie. Om hier meer grip op te krijgen heeft landbouw behoefte aan onderzoek en
kennisontwikkeling van bodem(processen), bodemvruchtbaarheid en bodemvocht en grondwaterstandsverloop.
Ervaring opdoen met integratie van opgaven en ontwikkelen van (kansrijke) gebieden
De komende periode willen we in een aantal specifieke gebieden ervaring opdoen met
maatwerk, creatieve oplossingen en vooral een bundeling van opgaven. Dit zijn gebieden
waar zicht is op meerdere (urgente) opgaven, waar draagvlak is om aan de slag te gaan en
waar voldoende dik veen aanwezig is. De generieke peilverhogingen maakt integraal onderdeel uit van de opgave.
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We initiëren in deze gebieden integrale planvorming. Het vertrekpunt is een stapeling van
belangen en opgaven en de meerwaarde die we daaruit weten te bereiken. We gaan in
deelgebieden met de direct betrokkenen in gesprek. Hier wordt breed geïnventariseerd welke opgaven er in het gebied liggen (peilverhoging, landbouwopgaven, CO2-reductie, KRW,
waterberging, natuur, weidevogels, mogelijkheden voor energielandschappen, leefbaarheid
en bebouwing) en de haalbaarheid van opgaven besproken. Deze dialooggesprekken zijn
gesprekken waarin dilemma’s bespreken en met elkaar zoeken naar haalbare oplossingen.
Communicatie
In de communicatie over de veenweidevisie hebben we de afgelopen tijd vooral ingezet op
activiteiten op programmaniveau. Daarbij lag de nadruk op het informeren en betrekken van
vertegenwoordigers van voornamelijk de agrarische sector in de klankbordgroepen. Nu we
in de uitvoeringsfase komen, vraagt dit ook vraagt om meer projectmatige communicatie.
We zoeken daarbij intensiever contact met direct betrokkenen en andere belanghebbenden.
In deze fase is het belangrijk om de opgedane kennis actief te delen en met elkaar in gesprek
te gaan over de issues.
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4. Instrumenten & beleid
Als genoemd in hoofdstuk 3 zijn we op weg om de bouwstenen voor een brede uitrol te leveren. Dit betreft ook de benodigde instrumenten en bouwstenen die voortkomen uit beleidsanalyses. Dit hoofdstuk beschrijft de instrumenten en bouwstenen beleid die nodig zijn
voor de integrale gebiedsontwikkeling en later maatregelen in het veenweidegebied.

Actief grondbeleid

Flankerend beleid voor peilverhogingen

Integrale uitwerking funderingen

We versnellen de realisatie van
veenweideopgaven i.c.m. andere
opgaven in het landelijk gebied
door een faciliterend grondbeleid.
In 2018 stellen we een Aankoop
Strategie Plan Veenweide op met
onder andere een grondfonds met
publieke en private middelen zodat
we bij aankoopmogelijkheden snel
en slagvaardig kunnen handelen
met bijbehorende financieringen.

Samen met de belangenvertegenwoordigers is het concept flankerend beleid uitgewerkt. In dat
beleid is uitgewerkt hoe de peilverhogingen worden doorgevoerd
en hoe met maatwerk en compenserende maatregelen nadelige
effecten zoveel mogelijk worden
voorkomen. In 2018 wordt het
flankerend beleid vastgesteld.

Over de toestand van funderingen is weinig bekend. Hiervoor
ontwikkelen we een kaartviewer
waarop risico’s op kwetsbare
funderingen zichtbaar worden.
Dit wordt een ‘levend’ product;
gaandeweg voegen we informatie toe. Sinds 23 oktober 2017 is
het Fonds Duurzaam Funderingsherstel actief (zie volgende
tekstblok). Funderingen is een
ingewikkeld vraagstuk. Vanuit de
klankbordgroep is gevraagd om
integrale afwegingsnotitie waarin gedragen oplossingen voor
het vraagstuk worden uitgewerkt. Dit vanwege de complexiteit en de vele betrokken stakeholders.
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Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Bouwsteen natuur

Bouwsteen landschap en
cultuurhistorie

In oktober 2017 is het landelijke
Fonds Duurzaam Funderingsherstel live gegaan. Het fonds (lening)
fungeert als een vangnet voor
bewoners die de fundering van
hun woning willen herstellen,
maar op de reguliere geldmarkt
geen financiering (meer) kunnen
regelen. Het fonds wordt gevoed
door het Rijk, andere overheden,
banken en verzekeraars. In 2018
neemt de provincie in overleg met
de betrokken gemeenten een
besluit over deelname aan dit
fonds. Basis hiervoor vormt de
integrale afwegingsnotie zoals
genoemd bij integrale afweging
funderingen

De maaivelddaling in het veengebied heeft mogelijk effect op het
behalen van de provinciale natuurdoelen in Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. In april 2018 ronden we een
studie af naar deze effecten. Deze
studie geeft input voor de gebiedsontwikkeling in het veenweidegebied en eventuele besluitvorming over het bijstellen
van beleidsdoelen en/of het nemen eventuele extra maatregelen.

Landschappelijk en cultuurhistorisch is het veenweidegebied van
grote waarde. Het behouden en
ontwikkelen van de waarden van
dit landschap is van belang bij
gebiedsontwikkeling en integrale
maatregelen. Hiervoor ontwikkelen we een gereedschapskist dat
hiervoor handvatten kan bieden.
Deze is in april 2018 gereed waarna dit instrument de komende
jaren wordt ingezet bij de gebiedsontwikkeling in 6 kansrijke
gebieden, met als doel om de
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in deze gebieden te behouden en te versterken. Te beginnen bij de Haskerveenpolder.

Bouwsteen archeologie

Bouwsteen grondwater

Subsidieregeling onderwaterdrainage

De archeologische waarden van
het veenweidegebied zijn basaal
verwerkt in de FAMKE (Friese
Archeologische
Monumentenkaart Extra). Er is echter nog veel
leemte in kennis over de ligging
van verschillende nederzettingen
en andere sporen van menselijke
activiteiten in verschillende perioden. In de komende vier jaar
werken we samen met de gemeenten verder aan het in kaart
brengen van archeologische terreinen en het vastleggen van het
historische verhaal van het Friese
veenweidegebied. Hiervoor wordt
veldwerk uitgevoerd en gebruikt
gemaakt van de kennis van amateurarcheologen en wetenschappelijke partners. Trekker is provincie Fryslân.

De Friese grondwaterstudie heeft
duidelijk gemaakt dat de strategische grondwatervoorraden in
Fryslân gevoelig zijn voor verzilting door: 1) grondwaterwinningen, 2) bodemdaling en 3)
stijging van de zeespiegel. De
conclusie is dat het behoud van
veen bijdraagt aan het tegengaan
van de verzilting van het diepere
grondwater.
Voor de komende periode zijn
geen specifieke acties gepland
voor dit onderdeel. Trekker is
provincie Fryslân.

De eerste bevindingen met de
praktijkproeven onderwaterdrainage bevestigen een goede bijdrage aan landbouwkundig gebruik en het beperken van veenoxidatie. Gelijktijdig bevestigen de
proeven dat de werking sterk
beperkt wordt door slecht doorlaten veen. Voor een brede toepassing is het nog te vroeg. Boeren
tonen al wel belangstelling om bij
vervanging van hun drainage de
onderwatertechniek toe te passen. We gaan dit in 2018/2019
onder voorwaarden stimuleren
met een subsidieregeling voor
bestaande en nieuwe situaties.
Trekker is provincie Fryslân.
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5.Innovaties
De programmalijn innovatie heeft als doel het ontwikkelen én het stimuleren van het toepassen van kennis en innovaties die bijdragen aan vertraging van de veenoxidatie tegen acceptabele kosten. Meer specifiek zoeken we naar innovaties die zich richten op:
a. Vertraging van de maaivelddaling door veenoxidatie, met behoud van de landbouw, reductie van de uitstoot van CO2 lift hier automatisch in mee.
b. Anticiperen op de gevolgen van de voortgaande veenoxidatie en maaivelddaling voor
een breed scala aan belangen, waaronder de landbouw, natuur, water, funderingen, archeologie.
c. Rendabele exploitatie van nat(ter) veen; dat betreft ook de inpassing van nattere gebiedsdelen in de agrarische bedrijfsvoering en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen
zoals uit paludiculturen en carbon credits.
Innovatie blijft de komende jaren een belangrijk spoor binnen het veenweideprogramma.
Van ontwikkeling naar uitrol van innovaties
Er is meer aandacht nodig om de kennis en ervaringen die met de innovatieprojecten wordt
opgedaan, te delen met de agrariërs, niet alleen de koplopers maar ook het peloton. Alleen
dan kan het komen tot een brede uitrol van de innovaties in de praktijk. Hierop komen we
terug in hoofdstuk 7 over communicatie.
Uitrol kan ook gestimuleerd worden met investeringssubsidies, bijvoorbeeld voor onderwaterdrainage of peilbuizen en stuwen voor grondwater gestuurd peilbeheer door boeren.
Hiermee gaan we vanaf 2019 aan de slag, als er meer resultaten uit de desbetreffende pilots
beschikbaar zijn.
Koppeling met andere initiatieven en partijen
We gaan door met kennisdeling en samenwerking met andere provinciale innovatieprogramma’s zoals voor natuurinclusieve landbouw, DAW/KRW-landbouw, duurzaam bodembeheer, weidevogels, circulaire economie. Nationaal houden we binding met de veenweideinnovatieprogramma’s in West Nederland en internationaal met o.a. de Universiteit
Greifswald.
Financieringsmogelijkheden
De bijdragen van derden aan innovatieprojecten bleven tot nu toe beperkt. We streven ernaar dat dit eind 2019 op 25% uitkomt. We blijven daarom alert zijn op financieringsmogelijkheden bij het Rijk en de EU. We zien vooral koppelmogelijkheden met de klimaatopgaven
voor de landbouw.
Tot nu toe zijn de private bijdragen nihil (in euro’s, agrariërs steken wel tijd in projecten). Dit
bemoeilijk de inzet van Europese POP3-middelen, daarvoor zijn private bijdragen van 30 tot
50% vereist. We gaan in overleg met ketenpartijen en andere private instanties over de instelling van een privaat fonds voor financiering van innovatieprojecten landbouw i.h.a. waar
veenweide onder valt. Het regeerakkoord biedt kansen voor reductieopgaven van CO2 gekoppeld aan veenoxidatie, waar we uitvoering aan willen geven en daarom zijn we een lobby
gestart.
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Innovatie algemeen

Praktijkproeven onderwaterdrainage

Pilots grondwater gestuurd
peilbeheer door boeren

Vertraging van de veenoxidatie
met behoud van de functiebediening van de landbouw blijft komende jaren vragen om ontwikkeling en uitrol van innovaties. Dat
blijven we stimuleren, met inzet
van projectaanjagers, een subsidieregeling en projectsubsidies. Met
kleine bijdragen uit een projectontwikkelbudget willen we bevorderen dat ideeën omgezet worden
in concrete projectvoorstellen. In
aanvulling op de projecten die
begin 2018 van start gaan (zie
hierna), zijn er mogelijkheden om
nieuwe initiatieven te ondersteunen. Naast communicatie per project organiseren we overall activiteiten (zie hoofdstuk 7).

In 2016 zijn we gestart met praktijkproeven waarmee samen met
de landbouwsector wordt onderzocht of ook op de Friese veengronden de combinatie van hogere
peilen met onderwaterdrainage de
veenoxidatie vertraagt met behoud van een goede waterhuishouding voor de landbouw. De
proeven omvatten diverse deelonderzoeken, waaronder metingen
aan de CO2-emissie. Omdat 2016
maar deels meegenomen kon
worden, en 2017 een vrij nat groeiseizoen had, voorzien we een verlenging van de proeven met een 1
jaar. Afronding met een eindrapportage vindt dan in 2020 plaats.
Trekker is Wetterskip Fryslân.

Vertraging van de veenoxidatie en
een goede landbouwpraktijk stellen eisen aan het grondwaterstandsverloop (hoog als het kan,
laag als het moet) en mogelijk
bodemvocht. Met pilots in Aldeboarn-De Deelen en een tweede
gebied onderzoeken we hoe dit
met een flexibel, grondwatergestuurd slootpeilbeheer te realiseren is. Agrariërs gaan grondwaterstanden meten en stemmen daar
zelf het peilbeheer op af. De pilots
starten in 2018, de eerste conclusies verwachten we eind 2019,
afronding van het project is eind
2020. Trekker is Wetterskip Fryslân
samen met agrariërs uit het kansrijk gebied Aldeboarn-De Deelen.

Boeren meten water

Mais zonder kerende grondbewerking

Veldonderzoek naar effecten van bodemmaatregelen
op de veenoxidatie

In dit project gaan we in het veenweidegebied samen met boeren
meten aan oppervlaktewater en
grondwater. De grondwaterstand
in het veenweidegebied is een
belangrijke parameter voor het
beperken van veenoxidatie en voor
het landgebruik. In 2018 gaan we
dit in eerste instantie toepassen in
de pilots grondwatergestuurd
peilbeheer. Verdere uitrol kan
vervolgens in de komende jaren
plaatsvinden. Trekker is Wetterskip Fryslân.

In 2017 zijn in Aldeboarn proeven
gestart met verschillende technieken voor grondbewerking voor
maïs. Hoe minder de grond geroerd wordt, hoe minder veenoxidatie, is de gedachte. Ook verschillen tussen maïs en gras op het
grondwaterstandsverloop,
als
indicator voor veenoxidatie, worden bestudeerd. Eind 2018 wordt
over het eerste proefjaar, en een
deskstudie, gerapporteerd. Eind
2019 volgt de eindrapportage.
Trekker is Wageningen UR, samen
met Aequator.

Agrariërs in Aldeboarn-De Deelen
verwachten dat bodemvruchtbaarheidsmaatregelen die zij met een
pilot gaan beproeven, de veenoxidatie vertraagt. Ook andere bodemmaatregelen (baggerslib opbrengen en bodembeheer) worden
aangedragen. We laten daarom
een onderzoek uitvoeren naar de
effecten van (bodem)maatregelen
op de veenoxidatie en maaivelddaling. Een deskstudie (2018) moet
uitwijzen wat de meest kansrijke
maatregelen zijn. Die worden vervolgens nader onderzocht met
metingen in het veld. CO2metingen kunnen daar deel van uit
maken. De rapportage hierover
volgt in 2019. Trekker is provincie
Fryslân.
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Projecten duurzaam bodembeheer/ bodemvruchtbaarheid

Kringloopwijzer voor Veen

Machines voor nat veen

Omdat een beter bodembeheer de
veenoxidatie vertraagd en CO2
vastlegt in de bodem worden verschillende bodemprojecten uitgevoerd. Meerdere groepen boeren
treffen bodemmaatregelen met de
Bodem APK als meetinstrument.
Het streven is om via bodemprojecten de nieuwe kennis en innovaties voor veenweide integraal op
steeds meer boerenerven te doen
landen. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Eind 2019
wordt over de bodemprojecten
gerapporteerd. Trekkers zijn respectievelijk Projecten LTO Noord
en agrarisch gebiedscollectief It
Lege Midden.

De zuivelverwerkers verplichten de
melkveehouders om met de Kringloopwijzer te werken. Daarmee
verantwoorden zij achteraf de mineralenefficiency. We onderzoeken of dit instrument voor veenweide bedrijven een aanpassing nodig
heeft. De kringloopwijzer sluit niet
voldoende aan op de variantie aan
mineralisatie die zich in het gebied
voordoet (bij peilaanpassing en
drainage). Ook onderzoeken we de
toepassingsmogelijkheden van de
Veenwijzer (beoordeling maatregelen vooraf op mineralenefficiency
en koolstof efficiëntie). Start in
2018, eind 2019 rapportage. Trekker is LTO Noord Projecten, namens de 7 landbouwpartijen.

Bij hogere peilen zal de draagkracht van de bodem vaker en
langer kritisch zijn. Dat vraagt om
aanpassingen van landbouwmachines en het gebruik daarvan.
Bemesten met een sleepslang
vanuit een mesttank die op de weg
blijft staan is daar een voorbeeld
van. Met Cumela, de belangenvereniging van loonbedrijven, wordt
een project naar nieuwe technieken en werkmethodes voorbereid. April 2018 wordt een projectvoorstel opgeleverd. Trekker is
naar verwachting Cumula

Proeftuin De Welle

Better Wetter 2

Valuta voor Veen 2

Nabij Woudsend wordt proeftuin
De Welle ingericht met als doel:
boeren zelf laten experimenteren
in de omgang met nat(ter) veen.
Voorjaar 2018 starten de melkveehouders uit de regio met een
proefopzet met twee grasmengsels
die specifiek voor veenweide ontwikkeld zijn, twee mestaanwendingstechnieken (sleepvoet en
injectie), bij een drooglegging van
40 en 20 cm.
De combinatie met een wandelpad
langs boezemvaart De Welle grijpen we aan voor communicatie.
Eind 2019 wordt fase 1 afgerond
met een rapportage met aanbevelingen voor het vervolg in
2020/2021. Trekker is de regionale
stuurgroep proeftuin De Welle.

Najaar 2017 is in Noordoost Fryslân Better Wetter 2 van start gegaan met als doel het ontwikkelen
van een concreet verdienmodel
met paludiculturen. Beoogde resultaten voor eind 2021 zijn: inzicht in de beste techniek voor de
teelt en oogst van lisdodden en
veenmos; inzicht in omvang en
ligging van gebieden die voor deze
teelten in aanmerking komen en
de hoeveelheid biomassa die daaruit aangeleverd kan worden; en
dat is het uiteindelijke doel, realisatie van een of meerdere productie- en afzetketens, samen met
regionale ondernemers.
De gemeente Dantumadiel is trekker.

De FMF verkende eerder de mogelijkheden om boeren te vergoeden
voor een lagere CO2-emissie uit
veen. Nu gaat men dit in de praktijk brengen. Na ontwikkeling van
een certificeringssysteem en een
monitoringsplan om de emissiereductie te verantwoorden, sluiten
ze in 2019 minstens één deal tussen een of meerdere boeren en
een instantie die voor CO2-credits
wil betalen. De deal wordt ook
daadwerkelijk uitgevoerd. Communicatie is gericht op brede uitrol
vanaf 2020.
De Friese Milieu Federatie is trekker samen met twee agrarische
collectieven (ILM en NFW).
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Fean Natoer Buorkje

Aanvullend onderzoek uitstoot broeikasgassen veenweide

Tot nu toe worden verschillende
innovaties los van elkaar ontwikkeld en beproefd. Die willen we
combineren in agrarisch bedrijfsmodellen voor het veenweidegebied. Het gaat daarbij niet alleen
om innovaties voor veenweide
maar ook voor aanpalende terreinen zoals natuurinclusieve landbouw. We starten eerst met een
deskstudie. Oplevering rapportage
met aanbevelingen eind 2018.
Samenwerking provincie, Living
Lab natuurinclusieve landbouw en
een agrarisch gebiedscollectief.

Nu in het regeerakkoord concrete
reductiedoelstellingen zijn opgenomen voor CO2-uitstoot uit veenweide, is het van belang om de
Friese situatie goed in beeld te
brengen voor landbouw en natuur.
We geven hier aan invulling aan bij
ondermeer de proeven onderwaterdrainage. In overleg met kennisinstituten voeren we aanvullend
onderzoek uit. Trekker is provincie
samen met de 7 landbouwpartijen.
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6. Ontwikkelen (kansrijke) gebieden
In 16/17 zijn eerste, oriënterende gesprekken met de stakeholders van de kansrijke gebieden gevoerd. Naar aanleiding hiervan zetten we voor de periode 18/19 op het volgende in.
• Voor kansrijke (deel)gebieden met dik veen en actuele koppelkansen gaan we met de
stakeholders gebiedsontwikkelingsplannen opstellen. Dit betreft Aldeboarn-De Deelen,
Sneekermeer Oost/de Lege Wâlden, de Rottige Meenthe/Groote Veenpolder en Alde
Feanen Oost/de Hege Warren. Daarnaast gaan we in 2018/2019 integrale gebiedsontwikkelingsplannen opstellen voor een aantal gebieden met generieke opgaven voor peilverhoging (Oldelamer-Nijelamer, Louwe Poel).
• Voor kansrijke (deel)gebieden met dik veen zonder actuele koppelkansen focussen we op
leren en innoveren. Dit betreft Alde Feanen West/Grouster Leechlân, Sneekermeer
West/de Lege Geaën, Idsegea en de Brekkenpolder. Het leren houdt o.a. in dat we in
2019 starten met het in beeld brengen van knelpunten en kansen. Bij initiatieven uit de
streek bekijken we hoe we die kunnen faciliteren. Voor het gebied Heeg gaat Wetterskip
Fryslân onderzoeken wat de beste aanpak voor de hoogwatervoorzieningen is.
• Voor de kansrijke (deel)gebieden waar het veen al grotendeels verdwenen is (de veendikte is daar veelal minder dan 80 cm) worden vanuit veenweide geen aanvullende
maatregelen getroffen. Dit betreft de Mieden, het Bûtefjild en Benedenloop Koningsdiep.
Voor alle gebieden geldt dat we samen met de verschillende stakeholders aan de slag gaan
om de opgaven uit te werken. De provincie is in principe verantwoordelijk voor de regie,
maar delegeert die graag aan andere partijen die het vertrouwen van de streek hebben.
We volgen voor alle gebieden een integrale aanpak waarbij we ook andere opgaven meenemen, zoals voor water (KRW, klimaat, kostenefficiënt waterbeheer), landbouw, natuur
(natuurnetwerk, weidevogels, natte dooradering), energie, landschap en recreatie.
Uitgangspunt voor de uitwerking van de veenweidevisie is behoud van een toekomstgerichte landbouw. We voorzien voor gebieden waar de peilen worden verhoogd een verweving
van drogere en nattere gebieden. Dat kan om aanpassing van de bedrijfsvoering vragen. Extensivering van de bedrijfsvoering biedt meer mogelijkheden om nattere percelen in te passen. Tegelijkertijd biedt dat kansen om aan andere opgaven bij te dragen zoals grondgebonden en natuurinclusieve landbouw, waterberging, schoner water, meer biodiversiteit, energielandschap en ruimtelijke kwaliteit. Om deze reden onderzoeken we de mogelijkheden
voor een faciliterend grondbeleid (hoofdstuk 4).
Nadruk in deze fase van planvoorbereiding ligt op het in beeld brengen van maatregelen die
nodig zijn om de opgaven en ambities te realiseren. De uitkomsten vormen samen met de
kostenraming en een inschatting van de CO2-reductie de input voor afspraken over de financiering, met regionale partijen en zo mogelijk ook met het rijk en de EU. Onze integrale aanpak sluit aan bij het nieuwe regeringsbeleid; ook hierin wordt een koppeling gelegd tussen
enerzijds de mondiale klimaatopgave en anderzijds natuur en biodiversiteit. Werkende weg
zullen we de gereedschapskist voor realisering van de veenweidevisie vullen, met grond instrumenten en met financiële middelen en met ervaringen en nieuwe technieken en verdienmodellen.
Afronding van de eerste gebiedsplannen is voor 2019 gepland, uitvoering van de eerste
maatregelen, op grote schaal, voor 2020. We sluiten niet uit dat zich eerder al kansen voordoen om op kleine schaal in het veld aan de slag te gaan. We reserveren budget om op deze
kansen in te kunnen spelen.
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Afronding kansrijk gebied De Afronding kansrijk gebied
Mieden
het Bûtefjild

Afronding kansrijk gebied
Benedenloop Koningsdiep

Met gebiedsontwikkelingsproject
Achtkarspelen-Zuid wordt voor De
Mieden de opgave voor de kwelwaterafhankelijke natuur op veen
ingevuld. In de omringende landbouwgronden is het veen grotendeels verdwenen; hier geldt slechts
een beperkte generieke peilopgave. Als die uitgevoerd is, beschouwen we dit kansrijke gebied als
afgerond.

Met gebiedsontwikkelingsproject
De Dulf wordt de opgave voor de
grondwaterafhankelijke natuur
op veen ingevuld. Rondom liggen
landbouwgronden op zand met
restveen. Hier geldt geen generieke peilopgave. Na afronding
van De Dulf, als duidelijk is wat
de integrale uitwerking van alle
maatregelen is, stelt Wetterskip
Fryslân een nieuw peilbesluit
vast. Hiermee beschouwen we dit
kansrijke gebied als afgerond.

Met gebiedsontwikkelingsproject
het Bûtefjild zijn maatregelen
getroffen om de grondwaterafhankelijke natuur op veen te
verbeteren. Deels resulteerde dit
in een compromis tussen natuur
(hogere peilen) en omringende
landbouwgronden op zand met
restveen (lagere peilen). Voor alle
partijen was dit acceptabel.
Hiermee beschouwen we dit
kansrijke gebied als afgerond. Het
gebiedsinitiatief Better Wetter
(hoofdstuk 5) blijven we steunen.

Planvorming kansrijk gebied Planvorming kansrijk geAldeboarn-De Deelen
bied Sneekermeer Oost/
De Lege Wâlden

Planvorming kansrijk gebied Rottige Meenthe/
Groote Veenpolder

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/de Nije Boarn en gebiedscollectief It Lege Midden werken
met de provincie en partijen uit de
streek aan een duurzaam toekomstperspectief voor boeren en
samenleving. In 2018/2019 wordt
gewerkt aan een pilot grondwater
gestuurd peilbeheer door boeren;
een pilot bodemvruchtbaarheid;
kavelruil, regionale grondbank,
nieuwe bestemmingen leegkomende bedrijfsgebouwen; duurzame maïsteelt; en aanvullende
verdienmodellen. Eind 2019 heeft
men knelpunten en kansen geïnventariseerd. Eind 2020 ligt er een
door de streek gedragen ontwikkelingskoers. Trekker is Stichting
Beekdallandschap Koningsdiep/de
Nije Boarn en gebiedscollectief It
Lege Midden.

Urgente opgaven voor KRW en
klimaat zijn aanleiding om hier
met planvoorbereiding te starten.
Daarbij worden de veenweideopgaven meegenomen, als ook de
opgaven voor een vitale landbouw, kostenefficiënt waterbeheer, natuur en recreatie. Na
keukentafelgesprekken met boeren over knelpunten en kansen
volgt opschaling naar andere
opgaven en andere partijen.
Gebiedsgericht onderzoek en
anticiperende
grondaankopen
zijn mogelijk gewenst. Eind 2019
ligt er een integraal, door de
streek gedragen gebiedsplan.
Trekker is Wetterskip Fryslân.

In dit gebied is sprake van een
verouderde waterhuishouding en
het gebied kent diverse wateropgaven. Dit vormt de aanleiding
om hier met planvoorbereiding te
starten. Daarbij worden de
veenweideopgaven
meegenomen, als ook de opgaven voor
een vitale landbouw, kostenefficiënt waterbeheer, natuur en
recreatie. Na keukentafelgesprekken met boeren over knelpunten en kansen volgt opschaling naar andere opgaven en
andere partijen. Gebiedsgericht
onderzoek en anticiperende
grondaankopen zijn mogelijk
gewenst. Eind 2019 ligt er een
integraal, door de streek gedragen gebiedsplan. Trekker is Wetterskip Fryslân.
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Planvorming kansrijk gebied Leren en innoveren in
Alde Feanen Oost/De Hege kansrijk gebied Alde FeaWarren
nen West/Grouster
Leechlân

Leren en innoveren in
kansrijk gebied Sneekermeer West/de Lege Geaën

Voor de nieuwe vaarwegenvisie
worden ook tracés door de Hege
Warren heen verkend. Die tracés
hebben gevolgen voor de hele
polder. De landbouwers vragen om
duidelijkheid. Daarom starten we
in 2018 met planvorming, al dan
niet gekoppeld aan een vaarweg
naar Drachten. In samenhang met
de besluitvorming over de vaarwegen vullen we dit later in. Trekker is
provincie Fryslân

In dit gebied met overwegend dik
veen met een kleidek starten we
in 2019 keukentafelgesprekken
met de agrariërs over knelpunten
en kansen bij invoering van hogere peilen. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats naar
bodem en grondwaterstanden.
Met de streek wordt bekeken
wat de innovatiebehoefte is en
hoe we daarop in gaan spelen.
Specifiek hier zijn de nabijheid
van het Sneekermeer en grotere
woon- en recreatiekernen. Trekker is provincie Fryslân

In dit gebied met overwegend dik
veen met een kleidek starten we
in 2019 keukentafelgesprekken
met de agrariërs over knelpunten
en kansen bij invoering van hogere peilen. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats naar
bodem en grondwaterstanden.
Met de streek wordt bekeken wat
de innovatiebehoefte is en hoe
we daarop in gaan spelen. Specifiek hier zijn de nabijheid van de
Alde Feanen en grotere woon- en
recreatiekernen. Trekker is provincie Fryslân

Leren en innoveren in kans- Leren en innoveren in
rijk gebied Idsegea
kansrijk gebied de Brekkenpolder

Planvorming Oldelamer
Nijelamer

In dit gebied met overwegend dik
veen met een kleidek starten we in
2019 keukentafelgesprekken met
de agrariërs over knelpunten en
kansen bij invoering van hogere
peilen. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats naar bodem
en grondwaterstanden. Met de
streek wordt bekeken wat de innovatiebehoefte is en hoe we daarop
in gaan spelen.
Speciek hier zijn de kansen voor
weidevogels. Trekker is provincie
Fryslân.

Naast opgaven vanuit veenweide
kent dit gebied een aantal knelpunten en opgaven op het gebied
van de waterhuishouding. Het
Natura 2000 gebied Brandemeer
maakt deel uit van dit gebied. Het
waterschap start in 2018 samen
met de belanghebbenden met
het proces om te komen tot een
maatregelenplan.Trekker is Wetterskip Fryslân.

In dit gebied met overwegend dik
veen met een kleidek starten we
in 2019 keukentafelgesprekken
met de agrariërs over knelpunten
en kansen bij invoering van hogere peilen. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats naar
bodem en grondwaterstanden.
Met de streek wordt bekeken wat
de innovatiebehoefte is en hoe
we daarop in gaan spelen. Specifiek hier is de veendikte, tot 3 m
en meer. Trekker is provincie
Fryslân.
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Planvorming Louwe Poel

Verbeteren Hoogwatervoorzieningen HeegOudega-Gaastmeer

In het gebied Louwe Poel, ten
zuiden van Sneek, is de waterhuishouding ingericht in de jaren
70/80. Onder andere door de
bodemdaling is het gebied aan
een update toe. Op het gebied
van water en landbouw liggen
hier verschillende opgaven en
kansen. In een eerste fase gaat
het waterschap samen met de
streek aan de slag om te komen
tot een integraal maatregelenplan. Trekker is Wetterskip Fryslân.

In het gebied Heeg-OudegaGaastmeer gaan we aan de slag
met het aanpassen van hoogwatervoorzieningen. Het doel is om
in dit gebied de problematiek van
hoogwatervoorzieningen in relatie
tot de problematiek van houten
funderingen samen met de woningeigenaren goed in beeld te
brengen. Het gebied dient als
pilot voor overige hoogwatervoorzieningen in het veenweidegebied. Trekker is Wetterskip
Fryslân.
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7. Communicatie
Na het vaststellen van de veenweidevisie waren er vooral veel vragen en ook de nodige zorgen bij boeren over de impact van de visie. De opgave in het veenweidegebied is erg complex. Daarom is het belangrijk om de visie en het uitvoeringsprogramma telkens weer toe te
lichten en erover in gesprek te zijn.
De veenweideproblematiek staat steeds meer in de belangstelling. Het onderwerp leeft in
de provincie maar ook in de rest van Nederland. In het veld is er vooral behoefte aan een
concrete vertaling: wat betekent de veenweidevisie concreet voor mij als boer of als bewoner in het gebied? We hebben diverse bijeenkomsten gehouden die allen goed bezocht zijn,
bijvoorbeeld veldbezoeken en de innovatiedag. Onder boeren is vooral veel behoefte om
kennis uit te wisselen.
De communicatie op programmaniveau heeft de afgelopen periode vooral de aandacht gehad. Nu de uitvoering van de visie concreter wordt, vraagt dit ook om intensievere vormen
van communicatie passend bij de betrokken stakeholders. Bij de uitwerking (in projecten)
gaan we zoveel mogelijk met de direct betrokkenen om de tafel, we gaan de dialoog aan. De
betrokken partijen in het BOF onderschrijven dit en hebben hiervoor voorstellen gedaan.
Deze voorstellen willen we de komende tijd integraal met hen oppakken.
De uitgangspunten voor de communicatie zijn opgenomen in het spoorboekje voor programma- en projectcommunicatie, zoals in januari 2017 door het BOF vastgesteld.
Programmacommunicatie

We zetten in op het informeren en
betrekken. We doen dit door betreffende stakeholders actief te informeren over de voortgang, planning,
organisatie van de uitvoering en
gemaakte keuzes in het programma.
We leggen keuzes voor en verantwoorden consequenties.
We zetten in op de volgende activiteiten:
Nieuwsbrieven
Persvoorlichting (actief en reactief)
Mediawatching
Actualiseren
www.frylsan.frl/veenweidevisie
Jaarlijkse innovatiedag
Communicatiekalender

Projectcommunicatie

Voor innovaties en activiteiten in de
gebieden leggen we de nadruk op
informeren en participeren. We
zetten daarbij in op actieve kennisuitwisseling. Landbouw stelt voor
hierin het voortouw te nemen voor
een groot aantal projecten: boeren
informeren boeren en andere betrokkenen. We maken afspraken
over taak- en rolverdeling en zoeken
zoveel mogelijk verbinding met
andere thema’s. Tevens zetten we
in op:
Excursies
Bedrijfsbezoeken
Een platform t.b.v. kennisuitwisseling stakeholders
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Dialoog in de gebieden

Om in de gebieden echt in gesprek
te komen willen we gesprekken
voeren met de direct betrokken
boeren en belanghebbenden. Per
deelgebied inventariseren we wat
de opgaven zijn vanuit veenweide,
overige beleidsopgaven en opgaven
vanuit de landbouw. De deelnemers
delen de dillema’s krijgen inzicht in
de kansen en problemen bij het
doorvoeren van peilverhogingen.

8. Financiering
In de bijlage is een tabel op genomen met een kostenraming (per jaar) en de dekking van de
verschillende partijen, ook per jaar.
Voor de provinciale begroting geldt dat er in het coalitieakkoord € 12 mln. beschikbaar is
gesteld voor de veenweideopgaven. De provincie heeft ca. € 3,0 mln. bijgedragen aan UP
17/18. Dit betekent dat er nog ca. € 9,0 mln. resteert. De benodigde dekking als genoemd in
de tabel is lager dan de beschikbare € 9,0 mln. Het restant blijft beschikbaar voor de veenweideopgave (mandaat GS). Dit is ook nodig om invulling te kunnen geven aan PM-posten in
de begroting. Het waterschap heeft in de begroting voor 2018 en in het meerjarenperspectief middelen gereserveerd voor uitvoering van de veenweidevisie. Op dit moment vormt
dit het kader voor de medefinanciering van het waterschap.
In de kostenraming zijn een aantal PM-posten opgenomen. In de loop van 2018 worden ook
deze ramingen ingevuld.
Ook bij de dekking zijn een aantal PM-posten opgenomen, voor waterschap en derden. Voor
de PM-posten die geel gemarkeerd zijn geldt dat er voor deze onderdelen nog geen dekking
is in de begroting. In het voorjaar 2018 worden hier afspraken over gemaakt.
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Uitvoeringsprogramma

Feangreidefisy
2018-2019

Doel van dit rapport:
We werken met elkaar aan een duurzaam ontwikkelperspectief
voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied.

