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Inleiding

In 2020 is de basis gelegd voor het Veenweideprogramma 2021-2030. Na de inspraak op dit
programma wordt dit naar verwachting in mei 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene
bestuursorganen. Met het Veenweideprogramma 2021-2030 willen we de bodemdaling afremmen,
de CO-2 uitstoot beperken, een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw houden en het
watersysteem klimaatbestendig inrichten.
Om deze ambitie te bereiken benoemt het programma een aantal doelen, een strategie, een aanpak
en een aantal activiteiten voor de periode 2021-2030.
Het ontwerp Veenweideprogramma 2021-2030 vormt het vertrekpunt voor dit werkplan. Dit
werkplan 2021 geeft weer wat er in 2021 gedaan gaat worden om de doelen van het
veenweideprogramma te realiseren en wat hiervoor nodig is (capaciteit en middelen).
Het werkplan is bedoeld om inzicht te geven in de uitvoering van de Veenweide-opgave voor het
Bestjoerlik Oerlis Feangreide, College van Gedeputeerde Staten, dagelijks bestuur van het Wetterskip
en Colleges van Burgemeester en Wethouder van de acht betrokken Veenweidegemeenten.
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Organisatie in Fryslân

Voor een integrale bestuurlijke afweging is een Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) in het leven
geroepen. Hierin zit de gedeputeerde van de provincie, dagelijks bestuurslid van het waterschap, een
afgevaardigde van de zeven landbouwpartijen, een afgevaardigde van de natuur- en milieupartijen,
een wethouder namens de veenweide gemeenten en een afgevaardigde van de recreatiesector.
De programmamanager Veenweide is verantwoordelijk voor de programma-organisatie en is
secretaris van het BOF. Er heeft in 2020 een wijziging plaatsgevonden in de programmaorganisatie
(zie hieronder). Kern van deze wijzigingen is dat er in plaats van Productowners overleg en een
agendacommissie nu een Regieteam is gevormd. Het Regieteam bestaat uit de ambtelijke rollen van
de samenwerkende organisaties zoals deze ook in het BOF vertegenwoordigd worden, met
uitzondering van de ANWB. Daarnaast hebben de zes gebiedsteams een duidelijker positionering
gekregen in de uitvoering.

Figuur 2.1: Nieuwe organisatiestructuur van het veenweideprogramma. Het Regieteam bestaat uit
medewerkers van provincie en het waterschap, de Veenweidegemeenten, afvaardiging van
natuurorganisaties, afvaardiging van landbouworganisaties en maatschappelijke organisaties. De
programma-organisatie is onderverdeeld in vier teams die functioneren ter ondersteuning van de
gebiedsteams.
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Aanpak

Werkwijze
De programma-organisatie ontwikkelt zich naar een meer op uitvoering gerichte organisatie. Deze
ontwikkeling wordt versneld voortgezet in 2021. Er wordt minder capaciteit ingezet op
beleidsontwikkeling en meer op gebiedsontwikkeling. Ook wordt in 2021 in Fryslân flink ingezet op
(technologische) innovatie op de terreinen bodem, water en CO2 metingen in aanvulling op landelijke
programmering.
Het Veenweideprogramma werkt volgens de uitgangspunten van dynamisch programmeren en
dynamisch financieren. Dit betekent dat er, lopende het programma, voortdurend wordt bijgesteld
op basis van nieuwe inzichten of koppelkansen. De programma-organisatie werkt volgens de Agile
werkwijze. Kenmerk van deze werkwijze is een verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij
zelforganiserende teams en een intensieve kennisuitwisseling tussen alle betrokkenen. Daarnaast
verstevigen wij een aantal beheeraspecten (planning, financiën) zodat gecontroleerd kan worden
toegewerkt naar een set van complexe maatschappelijke doelstellingen.
Inmiddels is in 2020 ook het regulier opdrachtgeversoverleg Veenweide opgestart. In dit overleg
hebben leidinggevenden van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente De Fryske
Marren zitting.
Begin 2020 heeft het bureau KokxDeVoogd een advies uitgebracht over de financiële governance
van het Veenweideprogramma. Dit advies bevat een aantal aanbevelingen om de financiële
beheersing van het programma te verbeteren. Denk hierbij aan maatregelen rondom het vastleggen
van afspraken, de mandatering, de kassiersfunctie en de inrichting van de administratie. Inmiddels is
al een aantal van dit soort punten opgepakt. In overleg met het Opdrachtgeversoverleg worden in
2021 de aanbevelingen van KokxDeVoogd verder uitgewerkt. Het BOF wordt hierover
geïnformeerd, mede in het licht van de nog vast te stellen Samenwerkingsovereenkomst Veenweide
(SOK).
In 2021 wordt gewerkt met drie typen gebiedscategoriën:
1. Ontwikkel gebieden: Aldeboarn De Deelen en Hegewarren
Deze gebieden staan vooraan in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling en krijgen prioriteit bij de
toedeling van schaarse middelen (geld en capaciteit).
2. Kansrijke gebieden: Groote Veenpolder, Idzegea, Grouster Leechlân en Brekkenpolder
Deze gebieden bevinden zich in een gebiedsproces, waarbij de integrale aanpak van het tegengaan
van de negatieve effecten van de bodemdaling centraal staat. In deze gebieden wordt ingezet op
experimenten en innovatie en mogelijk ook vormen van gebiedsontwikkeling.
3. Overige gebieden
In de overige gebieden wordt ingezet op ‘no regret’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld flexibel
peilbeheer en generieke maatregelen. Indien er projecten of initiatieven ontstaan vanuit de gebieden
worden deze actief ondersteund.
In het Veenweideprogramma 2021 – 2030 wordt meer specifiek aangegeven hoe de
gebiedsontwikkeling wordt ingezet en welke kenmerken bij de verschillende gebiedscategorieën
horen.
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Public affairs Rijk, Europa en private partijen

Medio 2020 is het Nationaal Veenplan door de Minister van LNV aan de Tweede Kamer aangeboden.
Kern van dit plan is een gefaseerde aanpak om in 2030 te komen tot vertraging van de daling in de
Nederlandse Veengebieden en het beperken van de uitstoot van CO2eq met 1 megaton. Iedere
provincie wordt opgeroepen om een Regionale Veenweidestrategie op te stellen. In Fryslân is daar
invulling aan gegeven door de vaststelling van het eerdergenoemde Veenweideprogramma 21-30.
Onderdeel van de Rijksbrede aanpak zijn de zogeheten Impulsgelden. Met deze middelen (€ 276
miljoen) wordt ingezet op landelijk onderzoek en regionale gebiedsontwikkeling.
Het Veenweideprogramma beïnvloedt actief het beleid om de financiële doelstelling van het
Veenweideprogramma (€ 550 miljoen in 2030) te realiseren. Wij richten ons daarbij op het Rijk, Europa
en private en maatschappelijke doelstellingen.
Rijk
Tot dusver zijn financiële bijdragen ontvangen vanuit de volgende programma’s:
• Klimaatenvelop
• Klimaatakkoord (Impulsgelden)
• Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland
• Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
Vanuit het Rijk is nog € 100 miljoen beschikbaar aan Impulsgelden voor gebiedsontwikkeling in het
Veenweidegebied. Belangrijkste doel voor 2021 is om een substantieel deel van het beschikbare geld
naar Fryslân te krijgen. Daarnaast wordt ingezet op beleidsbeïnvloeding in bredere zin, bijvoorbeeld
in het kader van het nieuwe Kabinet – om het landelijke en Friese Veenweideprogramma op de
agenda te krijgen.
Europa
Vanuit Europa zijn diverse fondsen beschikbaar die de doelstellingen van het Veenweideprogramma
dichterbij kunnen brengen. De belangrijkste hiervan zijn Life (natuur, milieu en klimaatsubsidie),
Horizon (innovatie), POP (plattelandsontwikkeling) en diverse natuurprogramma’s. Voor het
komende jaar ligt het accent bij Europese fondsen met name bij de beïnvloeding van de
landbouwgelden (nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid, Farm to Fork) en het verkennen van de
mogelijkheden van de Green Deal.
Private en maatschappelijke financiering
In 2020 zijn de eerste gesprekken gevoerd met een private partij over het investeren in het
Veenweidegebied. Deze gesprekken richten zich op een drietal terreinen:
1. Private investeringen in grond
2. Participatie in CO2 certificaten vanuit het project Valuta voor Veen
3. Mogelijkheden tot rentekorting bij hypothecaire financiering.
In 2021 gaan wij ook met andere private- en maatschappelijke partijen de mogelijkheden verkennen
voor samenwerking.
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Programmalijn 1 Waterbeheer en Klimaatadaptatie

Het toekomstige waterbeheer moet er voor zorgen dat maaivelddaling en de nadelige effecten
hiervan zo veel mogelijk worden tegengegaan. Daarbij streven we naar een watersysteem dat alle
functies in het veenweidegebied zo goed mogelijk blijft bedienen én dat klimaatbestendig is. We
gaan meer waterberging creëren zodat het verlies van berging door hogere peilen gecompenseerd
wordt en extra wateropslag gerealiseerd wordt voor perioden van langdurige droogte.
Thema 1: Peilbeheer
Voor het beperken van de veenoxidatie is het belangrijk dat het veen natter wordt gehouden. Uit
ervaringen van de afgelopen zomers hebben we gemerkt dat boeren in droge perioden hogere
peilen wensen. Hoofdlijn van het peilbeheer in het veenweidegebied is dat we de komende jaren via
maatwerk zoveel mogelijk willen proberen te komen tot een grondwaterstand van gemiddeld 4o cm
onder maaiveld in de gebieden met een veenpakket dikker dan 80 cm en een kleidek dunner dan 40
cm (ca 26.000 ha). Maatwerk houdt o.a. in dat we gedurende het jaar de peilen flexibel aanpassen. In
droge tijden willen we voorkomen dat de grondwaterstand te ver wegzakt en in natte perioden
willen we voorkomen dat de grondwaterstand te hoog wordt. We hanteren daarbij het principe
‘Hoger als het kan, lager als het moet’ (HAKLAM).
Acties 2021:
• In 7 proefgebieden van 70 tot 600 hectare wordt ervaring opgedaan met deze manier van
werken, waarbij gestuurd wordt met BMW (Boeren Meten Water) meetpinnen waarmee de
grondwaterstand en het bodemvocht wordt gemeten. Naast het meten van
grondwaterstanden zal ook de CO2 uitstoot worden gemeten. Onderdeel van de proeven is
ook om te onderzoeken welke rol boeren zelf kunnen spelen bij het peilbeheer. Begin 2022
zal gerapporteerd worden over de eerste ervaringen.
• In de ontwikkelgebieden en de kansrijke gebieden worden de mogelijkheden voor flexibel
peilbeheer gezamenlijk in beeld gebracht
Thema 2: Waterberging en klimaatadaptatie
Zowel door maaivelddaling als door peilverhoging neemt de capaciteit voor waterberging af. Het
watersysteem is daardoor minder goed in staat om zware buien te verwerken. Door
klimaatverandering zien we daarnaast een toenemende watervraag in droge periodes, maar ook
een toename van extreem natte perioden. We schatten in dat om deze veranderingen op te kunnen
vangen in het veenweidegebied met een dik veenpakket in totaal 2% extra waterberging (1360 ha)
nodig is. Deze extra waterberging kan worden gerealiseerd door verbreding van sloten, het graven
van nieuwe sloten of met aanleg van waterbergingsgebieden. Een combinatie ligt voor de hand met
de aanleg van meer sloten die nodig zijn om een grondwaterstand van 40 cm te realiseren.
Acties 2021
• Bij de voorbereiding van gebiedsplannen in de kansrijke gebieden wordt in beeld gebracht
wat de gevolgen van de peilverhoging en klimaatverandering zijn voor de waterhuishouding.
In het gebiedsplan wordt aangegeven wat er nodig is om deze gevolgen op te vangen,
bijvoorbeeld op het gebied van waterberging, waterconservering en water aan- en afvoer.
Thema 3: Veenweide en het grondwatersysteem
Uit de Grondwaterstudie blijkt dat het veenweidegebied een belangrijke functie heeft in het Friese
grondwatersysteem. Het gebied ligt lager dan het oostelijk gelegen zandgebied en het
noordwestelijk gelegen zeekleigebied. Daardoor stroomt diep grondwater naar het
veenweidegebied; jaarlijks circa 73 miljoen m3 grondwater (kwel). Als de veenlaag verdwijnt
ondervindt het diepe grondwater minder weerstand om naar boven te stromen. Bij de huidige
8

veenoxidatie en een gematigd klimaatscenario zal in 2085 de toestroom van grondwater met 50%
toenemen; zoute kwel komt steeds verder landinwaarts en de verdroging van de zandgronden in
Fryslân neemt toe.

6 Programmalijn 2 It Nije Buorkjen
We zetten in op een landbouw die beter past bij de natuurlijke omstandigheden in het gebied en
tegelijk een duurzaam toekomstperspectief houdt. Dit betekent:
• een landbouw waar in de toekomst ook nog een goed inkomen mee is te verdienen; er moet
voldoende verdiencapaciteit zijn met een langjarig perspectief (20-30 jaar);
• een landbouw die aansluit op de omstandigheden en kwaliteiten in het gebied;
Thema 1: Verdiencapaciteit landbouw
Door diverse factoren staat het verdienvermogen in de huidige melkveehouderij onder druk.
Productdifferentiatie en specialisatie in kwaliteit kunnen de aanjagers voor nieuwe verdienmodellen
zijn, ook bij veranderende productieomstandigheden. Het leveren van maatschappelijke diensten
voor natuur en landschap, waterberging en CO2 vasthouden, zal vanuit de hele keten structureel en
langjarig gefinancierd moeten worden; door de overheden, de markt en de burgers. Daarnaast
kunnen oplossingen gezocht worden in het verlagen van de kostprijs van de melk door
melkveehouders te helpen met het verlagen van de kosten die zij maken op productiemiddelen
waaronder grond. Te denken valt aan afwaardering en vervanging van grond,
landbouwstructuurverbetering (zoals kavelruil), vereenvoudigde wetgeving en andere vormen van
(grond)financiering. Om te voorkomen dat nieuwe verdienmodellen vooral theoretisch zijn, zijn de
gebiedsprocessen cruciaal: daarin zullen de nieuwe verdienmogelijkheden concreet moeten worden
gemaakt te beginnen in Aldeboarn de Deelen.
Acties 2021:
• We ontwikkelen een systematiek voor het afwaarderen van gronden die te maken krijgen
met beperkingen in de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden. Deze systematiek testen
we in ontwikkelgebied Aldeboarn de Deelen en we stellen een expertcommissie in voor een
finaal oordeel over gebruik en inzetbaarheid.
• Samen met de sector onderzoeken we welke andere verdienmodellen benut kunnen worden
voor de agrarische sector in het veenweidegebied. Daarbij wordt ook gekeken naar
mogelijkheden om de kostprijs te verlagen door bijvoorbeeld
landbouwstructuurverbetering, verbetering bodemstructuur en waar nodig, ruimhartige
afwaardering. We zoeken ook naar ruimte in wetgeving of andere vormen van
(grond)financiering. Met o.a. de Rabobank worden gesprekken gevoerd om met hun
expertise een rol vervullen bij ontwikkelen van verdienmodellen voor de melkveehouderij in
het veenweidegebied en bij het ontwikkelen van een afwaarderingssystematiek. Daarnaast
bespreken we de financierbaarheid van bedrijven en de mogelijkheden die de Rabobank kan
bieden (bv rentekorting op de hypotheek) als Daarnaast willen we ook in gesprek met de
zuivelketen om te ontdekken in hoeverre melkveehouders in het veenweidegebied bij scores
op gebied van maatschappelijke doelen als verduurzaming, biodiversiteit, lagere CO2emissie e.d. punten verzamelen waarmee ze de melkprijs kunnen verhogen en/of de
financieringskosten verlagen.
• Samen met de Friese Milieufederatie en de landbouwsector gaan we het concept Valuta
voor Veen doorontwikkelen en uitrollen als de toegevoegde waarde blijkt uit de pilot.
• Met WUR en CRV gaan we het gesprek aan over de koe van de toekomst voor het
veenweidegebied. We willen in 2021 helder krijgen of in De veefokkerij kansen liggen die
benut moeten worden voor een melkveehouderij die ruwvoer van mindere kwaliteit gaat
oogsten.
9
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•

Binnen ‘Better Wetter’, maar ook buiten onze provincie bij het VIC en
InnovatieProgrammaVeen worden proeven gedaan met andere teelten dan gras die onder
natte omstandigheden geteeld kunnen worden en bedrijfseconomisch perspectiefvol zijn als
voedergewas binnen het melkveebedrijf of als ‘akkerbouwmatig gewas’ op de markt afgezet
kan worden. We zoeken samenwerkingen met partijen die een succesvolle proef willen
opschalen tot een pilot en deze een plek te geven in de ontwikkelgebieden
Binnen de Regionale Energiestrategie onderzoeken provincie, gemeenten en landbouw op
welke wijze duurzame energiewinning in het veenweidegebied een nieuwe economische
drager kan worden. In 2021 wordt duidelijk onder welke voorwaarden zonnevelden
inzetbaar zijn in de veenweideopgave.Vanuit een adviespool bieden we boeren op
individueel of groepsniveau ondernemersbegeleiding aan om hen te adviseren over
aanpassingen in hun bedrijfsvoering.
Het nieuwe GLB kan een van de bouwstenen zijn voor het nieuwe verdienmodel van de
landbouw in de veenweidegebieden. In 2021 moet duidelijk worden welke inrichting het
nieuwe GLB krijgt en hoe de resultaten van de verschillende pilots daar

Thema 2: Landbouw en water
Voor de gewasgroei is een goede grondwaterstand belangrijk. Niet te hoog, want dan neemt de
opbrengst door natschade af evenals de draagkracht van de bodem. Niet te laag, want dan neemt
de opbrengst af door droogte. Bovendien leidt een lage grondwaterstand tot meer veenafbraak en
daardoor meer CO2-uitstoot.
Acties 2021
• De reeds gestarte proeven met onderwaterdrainage in het kader van het Nationaal
Kennisprogramma Bodemdaling worden voortgezet.
• We continueren de proeven om met greppelinfiltratie en andere methodieken om het veen
van bovenaf te vernatten / nat te houden en onderzoeken of dit vermindering van de CO2
uitstoot oplevert.
• Binnen het bodemprogramma onderzoeken we welke maatregelen bij kunnen dragen om
meer water in de bodem te kunnen bergen.
• Voorzetting onderzoek ontwikkeling leverbot en andere parasieten door vernatting; 0meting voor melkveebedrijven, begeleiding en cursus door GDVoorzetting onderzoek naar
het instaan van instabiele oevers bij wisselend waterpeil
Thema 3: Kringlooplandbouw
Onze inzet op het stimuleren van natuurinclusieve landbouw sluit aan op de landelijke ambitie van
de minister van LNV dat in 2030 kringlooplandbouw de norm is1. Bij kringlooplandbouw komt zo min
mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en
eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.
Acties 2021:
• In samenwerking met de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw worden in de
ontwikkelgebieden en de kansrijke gebieden initiatieven gefaciliteerd die zich richten op
natuurinclusiviteit en circulaire landbouw.

1 Volgens de Nota

Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, 2019. Natuurinclusieve landbouw en
kringlooplandbouw overlappen elkaar gedeeltelijk. Waar bij kringlooplandbouw het accent ligt op het sluiten van
kringlopen van mineralen en grondstoffen, ligt dat bij natuurinclusieve landbouw op een verantwoord gebruik daarbij van
natuur en natuurlijke processen.
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We stimuleren samenwerkingsverbanden binnen de agrarische keten om de kringloop van
grondstoffen en eindproducten op een zo laag mogelijke schaal te sluiten
Samen met de sector en andere overheden kijken we welke belemmerende regelgeving we
kunnen aanpassen.

Thema 4: Bodem en grondgebruik
De bodem vormt letterlijk het fundament voor een productieve landbouw, goed waterbeheer en een
gezonde en natuurrijke leefomgeving. Er is steeds meer kennis over duurzaam bodemgebruik en de
vele voordelen die dit voor veel functies en doelen kan opleveren, zoals het beperken van verlies aan
nutriënten, de baten voor biodiversiteit en waterhuishouding en de bijdrage aan CO2 vermindering.
Acties 2021:
• Op basis van een samen met de klankbordgroep bodem opgestelde Bodemaanpak 20202023 worden diverse bodemprojecten, gericht op het vasthouden en vastleggen van
organische stof in de bodem, voortgezet of opgestart.
• Onderzoek doen naar de invloed van bodemleven op CO2 uitstoot en
bodemvruchtbaarheid.
• Binnen het bodemprogramma onderzoeken we ook welke bodemmaatregelen kunnen
leiden tot minder CO2 uitstoot, zoals het opbrengen van klei op veen of zilte slib.
• En we onderzoeken of het ophogen van gronden onder bepaalde omstandigheden een
gewenste compensatiemaatregel is voor bodemdaling. Ook het keren van profielen
(wenselijkheid en effectiviteit) nemen we mee in het onderzoeksprogramma.
• Voortzetting van het ‘Integraal bodemproject Feangreide’; een onderzoek waarin gekeken
wordt naar vocht vasthoudend vermogen van de bodem, het stikstof leverend vermogen en
de invloed van verschillende bemestingen.
• Voortzetting van demo’s maisteelt zonder kerende grondbewerking en de proeven voor
verduurzaming maisteelt (en sorghum) zonder gebruik van glyfosaat en het verbeteren van
de biodiversiteit (o.a. weidevogels / project met de BFVW).
• Onderzoeken voortzetting subsidieregeling voor aanschaf machines voor niet kerende
grondbewerking voor maisteelt.
• Voortzetting onderzoek naar geschikte grasmengsels voor nattere omstandigheden
(proeftuin de Welle)
• Voortzetting pilot bodemvruchtbaarheid in Aldeboarn de Deelen en onderzoeken of hier in
andere gebieden ook belangstelling voor is.

7 Programmalijn 3 Leefomgeving, Natuur en Biodiversiteit
Thema 1: Natuur en biodiversiteit
De biodiversiteit in het veenweidegebied is afgenomen, zowel binnen de natuurgebieden als in het
agrarisch gebied. Natuurgebieden verdrogen door wegzijging van water naar omliggende
laaggelegen polders. Deze verdroging neemt toe met het verder dalen van de bodem door een
steeds groter hoogteverschil met de omgeving. Door deze verdroging neemt ook in natuurgebieden
de oxidatie van veen toe. Te veel stikstof leidt in alle natuurgebieden tot afname van soorten; vier
van de acht Natura 2000-gebieden hebben specifiek stikstofgevoelige natuurtypen. Door onder
meer soortenarme vegetatie en lage grondwaterstanden, in combinatie met predatie, overleven
steeds minder weidevogels.
Acties 2021
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In de ontwikkelgebieden Aldeboarn de Deelen en Hegewarren wordt als onderdeel van het
proces gekeken hoe de verdroging van inliggende en aangrenzende natuurgebieden kan
worden verminderd.
Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij andere gebiedsontwikkelingen voor natuur binnen
het gebied van de veenweide (Alde Feanen, Natuer mei de Mienskip, etc)
In de gebieden wordt als onderdeel van het proces ook gekeken naar het vergroten van de
biodiversiteit op boerenland door aan te sluiten bij andere provinciale en landelijke
initiatieven. Bijvoorbeeld in samenwerking met de Regiodeal natuurinclusieve landbouw,
het aanvalsplan grutto’s en het LIFE IP All4Biodiversity programma.
In het kader van het project versneld vernatten van veen in natuurgebieden (onder leiding
van Staatsbosbeheer) wordt in 2021 aangesloten bij de projecten die ontwikkeld worden in
Fryslân.

Thema 2: Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Landschap, cultuurhistorie en archeologie vertellen het verhaal van de ontginningsgeschiedenis van
het veenweidegebied. Ze geven het gebied een herkenbaar profiel en identiteit. Vooral de openheid
en verkavelingsstructuur zijn karakteristiek. Het fraaie landschap en de prachtige natuur van het
veenweidegebied zijn trekkers voor de gastvrijheidseconomie. Diverse factoren, waaronder
bodemdaling, hebben invloed op het landschap. Bovendien komen archeologische waarden op een
gegeven moment aan de oppervlakte en dreigen daarmee verloren te gaan.
Acties 2021:
• Doorlopend zal er in de gebiedsaanpak aandacht zijn voor het landschap. De Toolkit
landschap biedt hier goede aanknopingspunten voor. De omgevingskwaliteit geldt als een
belangrijke ontwerpbasis.
• Het lopende onderzoeksprogramma voor archeologie in het veenweidegebied wordt in 2021
voortgezet.
• In de ontwikkelgebieden Aldeboarn de Deelen en Hegewarren zijn landschapsherstel en de
cultuurhistorie een van de bouwstenen van het gebiedsproces. Er wordt voor Aldeboarn de
Deelen een plan ingediend voor de erfgoeddeal.
• In de overige kansrijke gebieden wordt een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd als
onderdeel van het gebiedsgerichte proces.
Thema 3: Gebouwen en infrastructuur
Op plekken waar het niet meer lukt om de grond voldoende nat te houden, kunnen gebouwen,
wegen en leidingen verzakken. Houten funderingen rotten doordat er zuurstof bij komt. Omdat de
maaivelddaling niet gelijkmatig gaat, kunnen ook gebouwen die op staal zijn gefundeerd
ongelijkmatig verzakken en scheuren. Dit geldt ook voor wegen en leidingen. Omdat het veen in de
bovengrond als gevolg van oxidatie verdwijnt, komen kabels en leidingen dichter bij het maaiveld te
liggen. Hierdoor lopen ze meer kans op beschadigingen door graafwerkzaamheden.
Acties 2021:
• Beheren van het funderingsloket waar eigenaren van woningen terecht kunnen met vragen
over en meldingen van funderingsschade
• Het online zetten van een funderingsviewer waarmee inzicht wordt verschaft in de kans op
funderingsschade.
• Voorbereiden en openstellen van een subsidieregeling voor funderingsonderzoek
• Aansluiten bij de landelijke deelexpeditie Kosten en Baten van bodemdaling van het NKB
(betaald door BZK) en de uitkomsten vertalen naar de Friese situatie
• Voorbereiden nadere besluitvorming in 2022 over de funderingsaanpak
12

•

Voortzetten pilot hoogwatervoorzieningen in de Grote Veenpolder, deze wordt in 2021
afgerond.
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8 Programmalijn 4 Integrale gebiedsaanpak

Figuur 6.1: gebiedscontour Aldeboarn – De Deelen

8.1 Aldeboarn – De Deelen
Het gebied staat aan de vooravond van een nieuwe fase. Met de installatie van de Stuurgroep
Aldeboarn / De Deelen (ADD) verandert de rol en verantwoordelijkheid die de Stichting
Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden, de
initiatiefnemers van het gebiedsproces in ADD sinds winter 2016 hebben gehad. Zij gaan onderdeel
vormen van de Stuurgroep i.o. en daarmee is het bottom up aspect van ADD gewaarborgd. Toch
verandert er iets wezenlijks. Bottom up en top down komen nu samen. Er schuiven, naast
Staatsbosbeheer, Plaatselijk Belang Aldeboarn en vier boeren uit ADD, vier overheden aan.
In 2021 wenst de stuurgroep ADD i.o. een gebiedsplan, een ontwikkelingsperspectief, voor het
gebied ADD. De inhoud van dit integrale gebiedsplan omvat in ieder de thema’s zoals deze in de
hoofdstukken 5 tot en met zijn omschreven. Dit plan omvat het kader voor de na te streven
hoofddoelen en de oplossingsrichtingen. De planning is dat het Ontwerp-gebeidsplan medio 2021
gereed is, dan volgt de ter inzage ligging en kan begin 2022 het definitieve plan worden vastgesteld.
Vervolgens kan er tot uitvoering worden overgegaan. Tot aan de vaststelling van het plan worden
kansen voor de uitvoering van de zogenaamde no-regret-maatregelen zo veel mogelijk benut. ADD
wordt als ontwikkelgebied aangewezen en heeft mede daardoor een voortrekkersrol. Dit verklaart
dat het werkplan voor de bemensing en budget omvangrijk is.
Organisatie
Voor het maken van het gebiedsplan, een Ontwikkelingsperspectief, wordt een breed
samengestelde stuurgroep ingesteld. Een coördinatieteam adviseert de Stuurgroep ADD en is
verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden om tot besluiten te kunnen komen. Het
coördinatieteam wordt gevoed vanuit de verschillende werkgroepen. Op dit moment zijn de
werkgroepen water, grondzaken, ecologie en landschap, verdienmodellen en landbouw actief en
worden nog diverse werkgroepen voor cultuurhistorie en recreatie/toerisme, nadere invulling een
ruimtelijke opgave voor rode functies.
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De opdracht van de stuurgroep i.o. is het maken van een integraal plan. Dit betekent dat
verschillende bouwstenen worden opgesteld en thema’s uitgewerkt. Dit verklaart het relatief grote
aantal werkgroepen. Ook wordt de grondverwerving gestart en daarvoor is een grondtafel ingesteld
Acties 2021
• Het instellen van een gebiedscommissies die het Ontwerp-gebiedsplan voor ADD maakt;
• Het maken van een integraal ontwerp-gebiedsplan dat medio 2021 gereed is en in het
najaar 2021 voor inspraak ter inzage wordt gelegd;
• Het opstellen en aanleveren van diverse bouwstenen voor het integrale gebiedsplan door de
deels nog in te stelen werkgroepen water, grondzaken, ecologie, landschap, cultuurhistorie,
recreatie en toerisme, landbouw, verdienmodellen en nadere invulling ‘rode’ functies..
• Het betrekken van stakeholders en directe belanghebbenden in het plangebied bij het
gebiedsgerichte project ADD;
• Het ontsluiten van de inmiddels toegezegde middelen voor de financiering van de
maatregelen in het gebiedsplan;
• Naast het de toegezegde middelen het vinden van private en publieke middelen voor de
financiering van maatregelen in het gebiedsplan
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Figuur 6.2: Gebiedscontour van de Hegewarren

8.2 Hegewarren
Afgelopen jaren is het toekomstperspectief van de Hegewarren verkend. Gezien de gestapelde
problematiek in het gebied en de mogelijkheden die een integrale gebiedsontwikkeling Hegewarren
biedt, hebben de provincie, het Wetterskip en de gemeente Smallingerland besloten een
(afrondend) onderzoek te starten. Daarin zoeken we naar de maatschappelijk meest optimale
toekomstige inrichting van het gebied. Dit doen we met de omgeving in co-creatie. Daarbij wordt
niet alleen gekeken naar de veenweide- en stikstofopgave, maar ook naar andere opgaven en
mogelijkheden zoals hernieuwbare energie, een robuust watersysteem en recreatie.
Een gebiedsproces in co-creatie betekent dat betrokkenen uit de omgeving en vertegenwoordigers
van overkoepelende partijen gezamenlijk werken aan oplossingen voor de problematiek in de
Hegewarren. Het co-creatie team bestaat uit 17 deelnemers en werkt drie inrichtingsvarianten uit
voor de toekomst van de Hegewarren. Deze worden in het voorjaar van 2021 opgeleverd.
Op 25 november 2020 is een belangrijke stap gezet om meer duidelijkheid te geven aan veehouders
in de Hegewarren. Zij hebben in 2018 aangegeven dat ze bereid zijn in gesprek te gaan over
verplaatsing als er voor hen geen duurzame toekomst in het gebied is. Provinciale Staten hebben
besloten hierover met de betrokkenen in gesprek te gaan en daar financiële middelen voor
beschikbaar gesteld. Dit traject loopt parallel aan het co-creatieproces.
Acties 2021
• Oplevering van drie inrichtingsvarianten, inclusief een beeld van de haalbaarheid (kosten, baten,
effecten);
• Besluitvorming over het gebiedsplan (gezamenlijk voorkeursalternatief), inclusief onderlinge
afspraken over de te behalen doelen, de financiering daarvan en hoe om te gaan met risico’s.
Een positief saldo zal worden toegekend worden aan het Friese Veenweide programma;
• Provincie, Wetterskip en gemeente Smallingerland werken uit wat het betekent om als één
overheid aan dit proces te werken: de zogenaamde governance. Daarmee beantwoorden we de
vraag hoe we die samenwerking concreet bewerkstelligen. Welke afspraken hiervoor nodig zijn
en hoe we deze vastleggen;
• Er worden aankoopgesprekken gevoerd met de bedrijven in het gebied die daar interesse in
hebben. Dit leidt naar verwachting tot de aankoop en verplaatsing van een aantal bedrijven. Het
streven is om na aankoop peilen te verhogen en het gebied in te zetten voor experimenten.
• In de Hegewarren wordt op diverse plekken grondwaterwaterstanden en CO2 gemeten. Het
meetnet wordt komend jaar verder geïntensiveerd, onder andere via metingen in het kader van
‘Boeren meten Water’. Doel daarvan is de relatie tussen grondwaterstand en slootpeil te meten.
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Figuur 6.3: Gebiedscontour van de Groote Veenpolder

8.3 Groote Veenpolder
Het beoogde nieuwe veenweideprogramma 2021-2030 is voor de landbouw in de Groote veenpolder
aanleiding om de samenwerking te herzien. De landbouw staat niet afwijzend tegenover de doelen
van het nieuwe programma maar ziet vooralsnog te weinig ruimte om daar zelf invulling aan te
kunnen geven. Hoe dit precies gaat lopen in 2021, is op dit moment nog niet duidelijk. Het is te
verwachten dat de landbouw eerst de vaststelling van het programma afwacht en dan bepaalt welke
mogelijkheden zij zien voor verdere samenwerking. Voor de planning van het kansrijk gebied
betekent dit dat als het programma voor de zomer wordt vastgesteld, de landbouw zich na de
zomer kan beraden op het vervolg en we eind 2021 de samenwerking kunnen voortzetten op basis
van een nieuwe overeenkomst. Activiteiten in het gebied die kunnen worden voortgezet zijn Boeren
meten water, De Regiodeal Natuurinclusieve landbouw en verbetering van de Wateraanvoer
Grachtkavel met een bijdrage uit de Regiodeal Zuidoost Friesland. Hiernaast wordt de Pilot
hoogwatervoorzieningen afgerond.
Acties 2021
• Met Boeren meten water wordt het verband tussen slootwater- en grondwaterpeilen
onderzocht waarvoor met de landbouw een meetnet wordt ingericht;
• Voor de Regiodeal NIL wordt met de landbouw besproken welk opgaven en kansen zij zien
voor NIL in de Groote veenpolder en wordt een maatregelenpakket opgesteld om dit te
realiseren;
• De wateraanvoer van de Grachtkavel wordt verbeterd;
• De Pilot hoogwatervoorzieningen -een onderzoek naar de effectiviteit van deze
voorzieningen om de kwetsbare fundering van woningen te beschermen- wordt in 2021
afgerond;
• Met de belanghebbenden in de Groote veenpolder wordt afgesproken hoe we de
veenweideopgaven in het gebied willen aanpakken en wat daarvoor nodig is.
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Figuur 6.4: Gebiedscontour van Idzegea

8.4 Idzegea
Idzegea is in het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 een van de kansrijke gebieden waar
geëxperimenteerd gaat worden met vernieuwingen. In het gebied worden een aantal pilots
voorbereid om ervaring op te doen met Hoog als het kan, lager als het moet (HAKLAM). In 2020 is
een verkavelingsanalyse opgeleverd waarin is aangegeven wat de gevolgen van hogere waterpeilen
voor het grondgebruik kunnen zijn en wat er dan bij benadering aan compensatie nodig is. De
boeren in het gebied hebben aangegeven hier versneld mee aan de slag te willen. In 2021 wordt een
aanpak voor dit gebied uitgewerkt, en een brede gebiedscommissie samengesteld en geïnstalleerd.
Onderdeel van het proces is het vraagstuk rond de waterbeheersing van de gebieden It Joo en de
Geeuw (samen ca 350 ha). De gemalen in deze gebieden zijn aan vervanging toe. In samenhang met
andere opgaven en kansen wordt hier met de betrokken grondgebruikers een plan voor gemaakt.
In het gehele kansrijke gebied Idzegea wordt nu al veel gedaan aan weidevogelbeheer. Door de
provincie is een LIFE subsidie aangevraagd voor het project Grasslandbreeders. In dit gebied liggen
kansen om met deze middelen de weidevogelaanpak te versterken, en wordt ook concreet in de
aanvraag genoemd. Dit past ook goed bij de doelstellingen van het aanvalsplan Grutto’s dat onlangs
aan de minister is aangeboden. Eind 2020 wordt bekend of de LIFE-subsidie ook definitief wordt
toegekend (totaalbudget is 4 mio) Voor beide onderdelen wordt nadrukkelijk de samenwerking
gezocht met o.a. het Collectief Súdwestkust.
Acties 2021:
• Samenstellen en installeren brede gebiedscommissie
• Starten met planvorming maatregelen en ontwikkelrichtingen
• Herberekening grondbehoefte n.a.v. de voorgestelde peilverhoging tot 40 cm – mv
(Kadaster)
• Inrichten van een grondpot d.m.v. grondaankopen/starten met ASP
• Keukentafel gesprekken inventarisatie natuurinclusieve landbouw
• Hernieuwd opstarten planproces waterbeheersing en gebiedsontwikkeling in de polders It
Joo en de Geeuw
• Diverse proefprojecten starten dan wel voortzetten (HAKLAM, BMW, bodemproeven etc.).
• Starten landschappelijke en cultuurhistorische verkenningen
• Op zoek naar financieringsbronnen.
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Figuur 6.5: Gebiedscontour van de Brekkenpolder
8.5 Brekkenpolder
Het gebied is in het Uitvoeringsprogramma Veenweide 2018/2019 aangeduid als een gebied waar in
eerste instantie op leren en innoveren gericht zou worden. Wetterskip Fryslân heeft hier geen urgente
opgaven en ook anderszins spelen er geen urgente kwesties.
Op basis van de gedane landbouwverkenning wordt de lijn van leren en innoveren in 2021 voortgezet.
Dit zal gebeuren op een actieve manier, proefondervindelijk en in samenwerking met verschillende
stakeholders en met het initiatief Greidhoeke+.
Acties 2021:
• Opdracht geven aan een onafhankelijk voorzitter om samen met de projectleider van het
veenweideprogramma een gebiedsontwikkelproces op te starten.
• Opstarten project Boeren meten Water
• Onderzoeken en experimenteren met bodemvruchtbaarheidspilots
• Experimenten met vernatting middels bijvoorbeeld bevloeien, slootonderhoud,
begreppeling en grondwatergestuurd peilbeheer.
• De opgedane kennis wordt door de boeren actief met elkaar gedeeld.
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Figuur 6.6: Gebiedscontour van het Grouster Leechlân

8.6 Grouster Leechlân
Begin 2020 is er door de initiatiefgroep een visie op het gebied opgeleverd aan het BOF. Deze visie is
tot stand gekomen middels keukentafelgesprekken met de boeren uit het gebied.
Kern van deze visie is dat de doelen voor veenweide (veen- en bedrijfsbehoud) voorop staan en dat
de uitwerking van onderop komt.
In het gebied wordt vanuit provincie, gemeente en Wetterskip Fryslân ingezet op het verbinden van
zoveel mogelijk kansen voor de boeren, de natuur en de leefbaarheid. Initiatieven die het gebied
verder kunnen helpen zullen worden ingebracht in het gebiedsproces.
Er is in 2020 een inventarisatie gemaakt van knelpunten in het watergebiedssysteem. In
samenwerking met de boeren heeft de rayonbeheerder een groot aantal knelpunten relatief
eenvoudig verholpen.
Acties voor 2021:
• Opstarten van een gebiedsproces waar de door het gebied opgeleverde visie als basis voor
dient. Deze visie moet met de boeren uitgewerkt worden in concrete acties die rechtdoen
aan het veenweideprogramma en aan de mogelijkheden van het gebied
• Flexibel peilbeheer middels het instrument HAKLAM op minimaal 1 locatie
• Uitrollen van het meetproject Boeren Meten Water
• Onderzoeken en experimenten van de bodemgezondheid.
8.6 Overig veenweidegebied
In 2020 ligt de focus op de hierboven genoemde gebiedsontwikkelingen. Dat sluit niet uit dat ook in
andere gebieden ‘no regret’ maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer zich kansen en
mogelijkheden voordoen en er is financiële en personele ruimte voor dan zullen deze kansen worden
verzilverd.
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Programmalijn 5 Onderzoek en Monitoring

We weten heel veel maar er zijn ook nog de nodige kennisvragen. Om antwoord op deze vragen te
krijgen wordt nauw samengewerkt met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Daarnaast worden eigen
onderzoeken uitgevoerd. . Er worden de nodige onderzoeken in de andere programmalijnen
uitgevoerd. Programmalijn Onderzoek en Monitoring richt zich met name op onderzoeken die niet
direct binnen een andere programmalijn passen of juist een sterke relatie met meerdere
programmalijnen hebben.
Acties 2021:
• Deelname aan de nationale onderzoeksprogramma’s, o.a. op gebied van CO2 metingen en
monitoring bodemdaling.
• Onderzoekstraject met diverse projecten gericht op de bodem, zoals bodemleven,
organische stofgehalte en CO2-vastlegging.
• Provinciaal onderzoeksprogramma van CO2 meten middels mobiele meetinstallaties.
• Voortzetting onderzoek naar risico’s op toename dierziekten bij nattere omstandigheden.
• Voortzetting onderzoek naar instabiliteit veenoevers bij flexibel peilbeheer.
• Voortzetting monitoring bodemdaling middels hoogtemetingen.

Figuur 4.1: Op bovenstaande afbeelding is een opstelling met drie closed chambers te zien. Dit is
één van de vier meetmethodes die gebruikt wordt om de CO2-uitstoot van de Friese Veenweide te
meten.
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Communicatie

In 2021 borduren we voort op de lijn die de afgelopen periode (najaar 2020) is gehanteerd;
De boodschap: Gezamenlijke verantwoordelijkheid, we doen het samen en van onderop, integraal.
Het verhaal: noodzaak laten zien, waarom doen we de dingen zoals we ze doen en eenduidige
boodschappen, maar ook de knelpunten (verschillende belangen).
Randvoorwaarden: eerlijk, ruimte voor discussie, respect en begrip, open en transparant.
Spoorboekje Communicatie
De uitgangspunten voor de communicatie zijn opgenomen in het spoorboekje voor programma- en
projectcommunicatie, in 2017 door het BOF vastgesteld. Met het vaststellen van
het Veenweideprogramma 2021-2030 actualiseren we ook deze uitgangspunten en het
spoorboekje.
Acties 2021:
• Actualiseren spoorboekje programma- en projectcommunicatie
Gefaseerde communicatieaanpak
In 2021 kiezen wij voor een fasering in onze communicatie. Dit wil zeggen dat we per fase (periode)
kijken wat actueel is, wat er speelt, wat de stand van zaken van het programma is en welke
middelen er op dat moment nodig zijn om in te zetten. Met deze gefaseerde aanpak kunnen we met
de communicatie-aanpak nog beter inspelen op het moment, beter adviseren en de juiste middelen
inzetten.
Fase 1: periode t/m de ter inzage legging van het ontwerp- Veenweideprogramma (eind 2020)
Fase 2: periode van het verwerken van de zienswijzen tot het definitief vaststellen van het
Veenweideprogramma in PS/AB en gemeenteraden. Naar verwachting is dit voorjaar 2021.
Fase 3 : periode na definitief vaststellen van Veenweideprogramma.
Acties 2021:
• Communicatieaanpak per fase opstellen (fase 2 en 3)
Doelstelling Programmacommunicatie
Primaire doel voor het komende jaar (2021) is ervoor te zorgen dat de stakeholders in het
Veenweidegebied weten waar het Veenweideprogramma voor staat en wat dit voor hen
betekent. De website www.veenweidefryslan.frl is daarbij in toenemende mate een belangrijk
instrument. De site is een drager voor webinars, nieuwe media, persberichten etc.
Ook zullen we de contacten met de communicatieadviseurs van de verschillende stakeholders
uitbouwen, zodat we nog beter kunnen samenwerken.
Acties 2021:
• Overleg communicatieadviseurs stakeholders opstarten
Doelstelling Gebiedscommunicatie
Ieder gebied heeft te maken met eigen problematiek, doelstellingen en stakeholders. Voor de
gebiedscommunicatie geldt dan ook een communicatieaanpak op maat. In 2021 maken we per
gebied een communicatieplan.
Acties 2021:
• Opstellen communicatieplan per gebied
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Middelen

11.1 Kosten en Financiering
De provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben ieder jaarlijks € 1,25 miljoen beschikbaar voor
de uitvoering van het Veenweideprogramma voor de jaren 2020 – 2030. Daar bovenop heeft de
provincie in het bestuursakkoord 2019 – 2023 aanvullend € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast
zetten provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân het nodige personeel in. De inzet van deze
middelen in verdeeld over investeringen, uitvoeringsuitgaven en personeelsinzet. Onderstaand wordt
aangegeven wat het investeringsbudget, uitvoeringsbudget en de personeelsinzet is voor 2021.
De geraamde kosten voor uitvoering van het werkplan 2021 bedragen € 1,9 mln. exclusief personele
kosten. De kosten zullen naar verwachting geheel worden besteed in 2021. Het werkplan 2021 wordt
gefinancierd door Provincie, Waterschap en derden. Vanuit de provinciale begroting wordt € 1,1 mln.
gedekt. Het Waterschap draagt € 0,7 mln. bij aan de uitvoering van het werkplan 2021. Voor de
geraamde kosten van € 100.000 voor de subsidieregeling funderingsonderzoek dient de verdeling van
de dekking over de partners nog nader te worden bepaald. Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel
worden ingediend.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de kosten en financiering per programmalijn.
Wetterskip Fryslân heeft voor 2021 een investeringsbudget van € 0,3 mln. gereserveerd ten behoeve
van waterhuishoudkundige maatregelen, waterberging en klimaatadapatie.
11.2 Personeelsinzet
Voor uitvoering van het werkplan 2021 is een totale personele inzet geraamd van ca. 27 fte. Er wordt
personele inzet geleverd door Provincie, Waterschap en derden. Door de Provincie wordt ca. 11 fte
geleverd, het Waterschap levert ca. 13 fte en door derden wordt ca.3 fte geleverd. Daar boven op is
nog ca. 6 fte provinciale personele inzet geraamd op de gebiedsprojecten Aldeboarn – De Deelen en
Hege Warren welke worden gefinancierd uit de projectmiddelen. In de bijlage is een overzicht
opgenomen van de personele inzet en -kosten per onderdeel.
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Bijlage 1 Overzicht kosten en Financiering
Kosten en Financiering Werkplan Veenweide 2021
Versie 0.5, 15 december 2020
Bedragen x € 1.000
Maatregel

1 WATERBEHEER EN KLIMAATADAPTATIE
Innovatie projecten (gedekt uit werkplan 2020)
Waterberging en klimaatadaptatie 1)
2 IT NIJE BUORKJEN
Innovatie projecten (gedekt uit werkplan 2020)
Bodemprojecten
Metingen en dataverwerking

Kostenraming Dekking
Investerin
gsgeld
Bijdragen Verdeling
Provincie Waterscha Waterscha derden nader te
2021
2021
p 2021
p2021
2021
bepalen 2021
360
60
300
pm
360
60
300
140
pm
80
60

140
80
60

3 LEEFOMGEVING NATUUR EN BIODIVERSITEIT
3.1 Werkgroep funderingsproblematiek
3.2 Pilot Groote Veenpolder
3.3 Subsidieregeling funderingsonderzoek 1)

222
40
82
100

122
40
82

4 INTEGRALE GEBIEDSAANPAK
4.1 Aldeboarn - De Deelen
4.2 Hege Warren (gedekt uit werkplan 2020)
4.3 Groote Veenpolder
4.4 Idzegea
4.5 De Brekkenpolder
4.6 Grouster Leechlân
4.7 Bijdrage Wetterskip

644
150
pm
41
93
120
140
100

544
150

5 ONDERZOEK EN MONITORING
Innovatie projecten (gedekt uit werkplan 2020)
6 COMMUNICATIE EN PROGRAMMASTURING
6.1 Communicatie
6.2 Programmasturing
TOTAAL

100

100
100

-

-

-

-

41
93
120
140
100

pm
570
50
520

410
50
360

160

1.936

1.076

460

160
300

0

100

1) hiervoor zal afzonderlijk een bestuursvoorstel worden ingediend.
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Bijlage 2 Overzicht personeelsinzet
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