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1 Inleiding
Dit is het achtergronddocument bij de veenweidevisie die de provincie Fryslân opstelt, in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân,
de Friese gemeenten en belanghebbenden in het gebied.
1.1

De veenweidevisie

In het Friese veenweidegebied daalt de bodem. Oorzaak is de ontwatering van het veen, waardoor het veen oxideert en langzaam
maar gestaag verdwijnt. In veel gevallen is die bodemdaling ongelijkmatig, waardoor huizen, wegen en riolen gaan verzakken en natuurgebieden steeds hoger komen te liggen ten opzichte van hun
agrarische omgeving. De effecten van bodemdaling zijn onomkeerbaar en ingrijpend voor de inrichting en het gebruik van het gebied,
en dus ook voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.
Vooral de laatste jaren worden deze effecten letterlijk steeds zichtbaarder, duidelijker en urgenter. De provincie Fryslân stelt daarom
een integrale visie op voor het veenweidegebied, in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten en stakeholders in het gebied.
Deze visie heeft tot doel de inwoners en gebruikers van het gebied
zicht te bieden op een toekomst in een aantrekkelijke leef- en werkomgeving, zodat ook in de (verre) toekomst mensen er nog met veel
plezier kunnen wonen, werken en recreëren.
Inzet is om een duurzaam ontwikkelingsperspectief te schetsen
waarvoor alle stakeholders zich blijvend willen inspannen. Huiseigenaren, agrariërs, gemeenten, (recreatie-)ondernemers, terreinbeheerders, en vele anderen nemen investeringsbeslissingen die zich
uitstrekken over de middellange termijn. Dat kan alleen als zij weten
waarop provincie en waterschap voor de lange termijn koersen. Er is
behoefte aan duidelijkheid over de keuzes m.b.t. het waterbeheer en
de ruimtelijke inrichting op langere termijn. Met een visie op de toekomst wil Fryslân de bedreigingen op efficiënte wijze het hoofd bie9

den en de kansen die het gebied biedt maximaal benutten. Het perspectief moet zo wenkend zijn dat de betrokkenen daarvoor de verantwoordelijkheid willen nemen en afspraken willen maken over de
uitvoering van maatregelen.
De provincie is regisseur van de visie, maakt keuzes over de gewenste ontwikkelingsrichtingen en formuleert op basis hiervan de
lange termijn strategie. Bij deze keuzes zijn Wetterskip Fryslân en
de gemeenten nauw betrokken. De keuzes zijn zoveel mogelijk de
keuzes van de gezamenlijke overheden. Deze overheden pakken de
visie ook samen op. Wetterkip Fryslân is daarbij binnen hun beheersgebied verantwoordelijk voor schoon water en peilbeheer. Gemeenten hebben een belang bij de meeste thema’s van de veenweidevisie. Ook hebben zij de zorg voor de leefbaarheid op lokaal niveau. Ook stakeholders en andere betrokken partijen hebben een
verantwoordelijkheid, en geven invulling aan de toekomst van het
Friese veenweidegebied. ‘Mei elkoar en foar elkoar’ wordt gezamenlijk gewerkt gezamenlijk aan een blijvend aantrekkelijk gebied.
1.2

Relatie achtergronddocument en veenweidevisie

Dit achtergronddocument vormt de onderbouwing van de veenweidevisie. De veenweidevisie bevat met name de uitkomsten van het
proces. Het achtergronddocument geeft inzicht in het hoe en waarom van die uitkomsten: de kengetallen die zijn gehanteerd en de
berekeningen die zijn gemaakt, de visies van betrokkenen die meegewogen zijn in de keuzes en de onderbouwing van de keuzes zelf.
Om een zo goed mogelijke relatie met de veenweidevisie te leggen
is er voor gekozen om dezelfde hoofdstukindeling te hanteren als in
de veenweidevisie. Verder zijn teksten uit dit achtergronddocument
op onderdelen direct overgenomen in de veenweidevisie.
Het achtergronddocument gaat allereerst in op de opgaven voor het
veenweidegebied (hs 2 t/m 4). Vervolgens worden vier strategieën
uitgewerkt en wordt in beeld gebracht hoe deze strategieën oplos-

singen bieden voor de opgaven (hs 5 en 6). Deze hoofdstukindeling
is identiek aan de hoofdstukindeling in de veenweidevisie. Maar de
uitwerking is gedetailleerder.
Op basis van deze onderbouwing worden in de veenweidevisie keuzes gemaakt met betrekking tot de gewenste toekomstige ontwikkeling van het gebied, ook op lange termijn. Het gaat dan niet alleen
om het gebruik van de ruimte, het gaat ook om het economisch en
sociaal functioneren van het gebied.
Twee tijdstippen zijn als ijkpunt gekozen: 2050 en 2100. Het eerste
ijkpunt komt overeen met de duur van het werkzame leven van een
generatie. Dat is vooral voor de toekomst van de huidige landbouw
van belang. Deze tijdspanne omvat ook een complete investeringscyclus van het waterschap. Het tweede ijkpunt is van belang vanwege de gestage voortgang van de fysische processen zoals bodemdaling en klimaatverandering en de mogelijke effecten daarvan op natuur en de zoetwatervoorraad van Fryslân.
1.3

Totstandkoming achtergronddocument en veenweidevisie

Het achtergronddocument en de veenweidevisie zijn tot stand gekomen onder bestuurlijke regie van een stuurgroep van de betrokken overheden. De stuurgroep was verantwoordelijk voor belangrijke keuzes in het project. Belanghebbende organisaties waren vertegenwoordigd in de adviesgroep onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Deze adviesgroep heeft over belangrijke stappen en keuzes geadviseerd aan de stuurgroep. Daarnaast hebben
deelnemers aan de adviesgroep gezorgd voor terugkoppeling naar
de achterbannen. Tenslotte hebben betrokkenen die wonen en werken in het veenweidegebied mee kunnen denken op huiskamer- en
gebiedsbijeenkomsten. De organisatiestructuur is weergegeven in
figuur 1.
10

Figuur 1. Organisatiestructuur totstandkoming veenweidevisie
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2 Feiten en ontwikkelingen
Dit hoofdstuk behandelt allereerst de feiten en ontwikkelingen in het
Friese veenweidegebied, en vervolgens het huidige beleid van provincie en waterschap voor het veenweidegebied. Het hoofdstuk sluit
af met de dilemma’s voor het toekomstige beleid.
2.1

Feiten en ontwikkelingen

Na de laatste ijstijd werd het klimaat warmer, het ijs smolt en de
zeespiegel begon te stijgen. Op plekken waar het water moeilijk weg
kon, vormden zich veenmoerassen. In deze gebieden is gedurende
een lange periode een veenpakket van (half)vergane plantenresten
ontstaan. Lange tijd stond het grensgebied tussen zee en land onder
invloed van de zee. Tijdens de middeleeuwen sloeg de zee grote
delen van het veen weg of bedekte het met een dikke laag klei.
Hierdoor is het westelijke deel van het Friese veenweidegebied
overdekt door klei. Aan de oostzijde van het veenweidegebied, waar
de zee geen invloed had, liggen de veengronden zonder kleidek.
De grenzen van het veenweidegebied worden bepaald door de samenstelling van de bodem. Veengrond bestaat uit bodems met minimaal 40 centimeter veen in de toplaag. Hierbij horen ook de veenbodems waarop klei is afgezet in het westelijk deel van het Friese
veenweidegebied (figuur 2).
In de afgelopen eeuwen is een deel van het veen ontgonnen voor
het winnen van turf. Het afgraven van veen is in de vorm van meren
en laaggelegen veenpolders nog goed in het landschap terug te zien.
Ook de watergangen die werden gegraven om het veengebied te
ontwateren en de turf af te voeren, vormen een uniek en kenmerkend patroon in het landschap. Er zijn nog enkele restanten van het
oorspronkelijke veengebied aanwezig in natuurgebieden als de Alde
Feanen.
12

Omdat de omstandigheden in Fryslân nu droger zijn, is het proces
van veenvorming gestopt. Er komt geen nieuw veen meer bij. Het
huidige veenweidegebied is 85.000 ha groot en bestaat voor 62% uit
landbouwgronden (overwegend grasland), 17% uit natuurgebieden,
17% uit water en 4% uit bebouwing en infrastructuur. Om het geFiguur 2. Veensoorten in het veenweidegebied

bied geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik zijn grote delen ontwatert.

Figuur 3. De vicieuze cirkel van peilverlaging en maaivelddaling

2.1.1 Waar veen verdwijnt, daalt het maaiveld.
Door ontginning en ontwatering van het veen werd het proces van
maaivelddaling ingezet. Door ontwatering kan er zuurstof bij het
veen komen, waardoor het veen verteert/ oxideert. Het grootste
deel verdwijnt als CO2 in de lucht; stoffen als nitraat, fosfaat komen
in de bodem en het water terecht.
Waar veen verdwijnt, daalt het maaiveld. Dit proces verloopt langzaam, van één tot een paar centimeters per jaar. Juist die traagheid
is verraderlijk, want de effecten van bodemdaling zijn in de praktijk
onomkeerbaar. In Fryslân worden de lange termijn effecten van
maaivelddaling op veel plaatsen steeds duidelijker. Dit heeft gevolgen voor mensen die wonen, werken en recreëren in dit gebied.
Maaivelddaling is al eeuwen een bekend fenomeen in de veengebieden. Men voorzag al vroeg dat maaivelddaling problemen zou geven
voor natuur, woningen en infrastructuur. Om schade te voorkomen
werden na de tweede wereldoorlog gebouwen niet meer op houten
palen gefundeerd. Hoogwatervoorzieningen werden aangelegd om
gebieden met kwetsbare natuur, wegen en gebouwen natter te houden dan de omringende gebieden.
Tijdens de overgang naar een moderne en marktgerichte landbouw
in de jaren ‘70 en ‘80 werden landbouwgronden dieper ontwaterd
(peilverlaging). Hierdoor stegen de opbrengsten, maar het leidde
ook tot versnelling van veenoxidatie en maaivelddaling. Als reactie
daarop werden de peilen opnieuw verlaagd, waardoor de veenoxida-
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tie weer werd versneld etc. Figuur 3 illustreert dit cyclische proces.
Het gevolg is dat de hoogteverschillen tussen natte en droge gebieden groter worden. Steeds grotere inspanningen zijn nodig om gebieden met kwetsbare natuur, gebouwen en infrastructuur voldoende nat te houden.
Inmiddels is berekend dat rond 2100 eigenlijk geen sprake meer is
van een veenweidegebied zoals we dat nu kennen. Het veen is dan
voor het grootste deel verdwenen. Zie ook Figuur 4 met de veendikte nu en in 2100.

Figuur 4. Huidige veendikte en veendikte in 2100
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2.1.2 Gevolgen voor natuur, landschap en cultuurhistorie

2.1.3 Gevolgen voor gebouwen, infrastructuur en
archeologie

Het Friese veengebied kent goede leefomstandigheden voor (bijzondere) planten en dieren. Vroeger waren de natte weilanden de
meeste tijd niet geschikt om vee op te laten lopen. Op deze extensief beheerde graslanden ontwikkelde zich een gevarieerde samenstelling aan grassen en kruiden. Dit vormde een ideaal leefgebied
voor weidevogels.
Door diepere ontwatering konden graslanden intensiever worden
gebruikt. Ze werden ingezaaid met hoogproductieve grassoorten.
Veel graslanden zijn hierdoor nu minder gevarieerd. De omstandigheden voor de natuur zijn ook droger geworden. Weidevogels komen
hierdoor moeilijker aan voedsel. De weidevogelstand is gedaald, ook
door intensiever gebruik. De biodiversiteit van het veenweidegebied
is dus achteruitgegaan.
Diepe grondwaterstanden zorgen door meer veenafbraak voor omkering van het landschap. Natuurgebieden die vroeger laag gelegen
en dus nat waren, komen hoog te liggen tussen ‘droge’ landbouwgebieden die steeds verder zakken. Hierdoor zijgt water weg uit het
natuurgebied met verdroging van natuur als gevolg. Plantensoorten
die gedijen in natte omstandigheden en vaak zeldzaam zijn, nemen
af. En de karakteristiek van het veenweidelandschap verandert/transformeert: doorzichten en uitzichten veranderen of verdwijnen. Deze transformatie van het landschap is al enige tijd aan
de gang. Sommige natuurgebieden verruigen. Natuurbeheerders
moeten meer doen om die gebieden open te houden.
Anderzijds zorgt een vitale landbouw, met name de grondgebonden
melkveehouderij, in andere gebieden voor de karakteristieke landschappelijke openheid van het gebied.

Op plekken waar het niet meer lukt om de grond voldoende nat te
houden, kunnen huizen, wegen en leidingen verzakken. Houten funderingen gaan rotten doordat er zuurstof bij kan komen. 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 veen in de bovengrond verdwijnt, komen kabels en leidingen dichter bij het maaiveld te liggen.
Hierdoor lopen ze meer kans op beschadiging door graafwerkzaamheden of vorst. Hetzelfde geldt voor archeologische sporen en vindplaatsen. Wanneer archeologische nederzettingen of voorwerpen die
op het zand onder het veen liggen, bloot komen te liggen, gaan deze
verloren. Het veen is een belangrijke informatiedrager van de geschiedenis van onze provincie. Herstel- en beschermingsmaatregelen
zijn nodig, zoals het vervangen van funderingen, herstellen van wegen, dieper leggen van kabels en leidingen, aanvoeren van water om
funderingen nat te houden.
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2.1.4 Gevolgen voor waterbeheer
Bij ongewijzigd beleid blijft het maaiveld dalen. Daarmee dalen ook
oppervlaktewaterpeilen, want het beleid is gericht op gelijkblijvende
drooglegging. Het waterschap heeft een aantal gebieden onderzocht
om te kijken wat dit betekent voor de kosten van beheer. Geschat
wordt dat de kosten jaarlijks toenemen met ca. €50.000. Dat is een

Drooglegging: drooglegging is de
verticale afstand tussen maaiveld en
slootpeil. Als het slootpeil 40 centimeter beneden maaiveld staat, is de
drooglegging 40 centimeter.

stijging van 0,3-0,4 procent per jaar. In 2050
zijn de jaarlijkse beheerkosten voor het
veenweidegebied dan
met circa 1,8 miljoen
euro gestegen1.

Wellicht een groter probleem dan de toename van de kosten is de
onmogelijkheid om functies goed te blijven bedienen, wanneer die
tegengestelde eisen stellen aan het waterbeheer. Dat doet zich in
toenemende mate voor waar woningen met houten palen grenzen
aan landbouwgronden en waar natte natuur grenst aan landbouwgronden. Daar loopt het waterschap aan tegen de grenzen van wat
technisch mogelijk is of financieel verantwoord. Vanuit het waterbeheer is er hier belang bij duidelijkheid welke functies voorrang moeten krijgen.
2.1.5 Gevolgen voor landbouw
Een belangrijke economische pijlers in het gebied is de landbouw. De
landbouw is de voornaamste grondgebruiker in het veenweidegebied
2
( /3 deel van de oppervlakte is landbouwgebied). Er liggen in het
gebied ca. 1.000 agrarische bedrijven, waarvan meer dan 90%
melkveehouderijen die het merendeel van de agrarische gronden
gebruiken. De omzet van deze bedrijven bedraagt in totaal ca. €215

miljoen per jaar (bron DLG). Hiermee zijn ca. 1.500 directe banen
gemoeid; daarnaast is er een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid.
Voor de landbouw zijn de lage peilen overwegend positief, omdat
deze bijdragen aan een hogere gewasopbrengst. Maar er zijn ook
nadelen. Door de bodemdaling krijgt een groter deel van de landbouwgronden te maken met nattere omstandigheden door toenemende kwel. Lage peilen dragen in droge zomers ook bij aan droogteschade.
2.1.6 Gevolgen voor recreatie
Met ca. 2.100 banen is daarnaast de recreatiesector in het gebied
van belang. De omzet in de recreatiesector bedraagt gemiddeld €
122 miljoen per jaar. Circa 46% van de recreatiebedrijven is gekoppeld aan water. De meren, kanalen en vaarten, de natuur en het
landschap in combinatie met de historische dorpen en steden maakt
dit deel van Fryslân tot een gewaardeerd watersportgebied.
De effecten van maaivelddaling voor de recreatiesector zijn niet
eenduidig. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen wat voor de recreatiesector de gevolgen zijn van een veranderend landschap bij verdergaande maaivelddaling. Het is mogelijk dat (water)recreanten
het landschap minder gaan waarderen als de hoogteverschillen toenemen. Maar ook behoud van veen, met wellicht andere vormen van
landbouw of meer moerasvorming, kan nadelig zijn voor de beleving
van het landschap.
2.2

1

De factsheets Veenweidevisie Fryslân die in 2013 zijn gemaakt ter voorbereiding op

visievorming noemen een hoger bedrag. Dit bedrag was gebaseerd op extrapolatie
van kosten van vier voorbeeld gebieden.
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Bestaand beleid en bestaande maatregelen

Het provinciale Streekplan Fryslân 2007 wil de kernkwaliteiten van
het veenweidelandschap herkenbaar houden. Behoud van de landbouwfunctie en van de natuurgebieden zijn hiervoor van belang.
Daarnaast kunnen in het gebied andere functies verder worden

ontwikkeld, zoals natuur, water, en recreatie. In de structuurvisie
Grutsk op ‘e Romte heeft de provincie voor o.a. het veenweidegebied de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken uitgewerkt
die van provinciaal belang zijn.
Volgens het derde provinciale Waterhuishoudingsplan worden de
waterpeilen in een gebied afgestemd op de eisen die een functie in
het gebied stelt aan de waterhuishouding. Wanneer het gewenste
peil voor één functie onevenredige nadelen oplevert voor andere
functies, kunnen daarbij beperkingen gelden.
De provinciale Weidevogelnota 2014-2020 concentreert de inspanningen en middelen voor weidevogels in zogenaamde weidevogelkerngebieden: een samenhangend stelsel van goede weidevogelgebieden van elk minimaal 250 ha en in totaal 40.000 hectare.
Het waterschap streeft in het veenweidegebied naar het beperken
van de maaivelddaling, bijvoorbeeld door hogere zomerpeilen. Uit
het project ‘Praktijkproeven hogere zomerpeilen’ is namelijk gebleken dat hogere zomerpeilen de maaivelddaling in het veenweidegebied kunnen vertragen met gemiddeld 35%. Het waterschap ondersteunt initiatieven van ingelanden om te komen tot hogere zomerpeilen. Rond kwetsbare gebouwen hanteert het waterschap hoogwatercircuits. Peilverlagingen die verder gaan dan aanpassingen aan de
maaivelddaling worden hier niet toegestaan, tenzij er geen sprake
meer is van kwetsbare panden in de directe omgeving.
De afgelopen jaren hebben waterschap, provincie en gemeenten
gezocht naar nieuwe wegen voor beheer van het veenweidegebied.
Voorbeelden daarvan zijn het onderzoek naar hogere zomerpeilen en
naar de toepasbaarheid van infiltratiedrains als remedie voor funderingsschade.
Niet alle problemen in het veenweidegebied kunnen hiermee echter
worden opgelost. Daarom hebben Provinciale Staten in 2011 besloten om een lange termijn visie (2050/2100) voor het veenweidege17

bied te laten opstellen. Het waterschap wil een integrale visie ontwikkelen voor de waterhuishoudkundige infrastructuur.
Daarnaast is er nog ander beleid dat ook van invloed is op het
veenweidegebied, zoals landbouwbeleid, economisch beleid, en recreatiebeleid.
2.3

Dilemma: vertragen of accepteren van maaivelddaling?

Om de maaivelddaling te stoppen zou het veenweidegebied ingrijpend moeten worden vernat. In plas dras omstandigheden zou zelfs
weer veen kunnen groeien. Op grote schaal gebieden onder water
zetten is echter geen optie. Daar bestaat in het gebied geen draagvlak voor.
Bovendien zal deze maatregel op langere termijn vele miljarden kosten doordat de landbouw in de huidige vorm niet meer mogelijk is.
Dit betekent een, sterk verminderde landbouwkundige opbrengst,
daaruit volgende waardedaling van de gronden en een versnelde
afschrijving op bedrijfsgebouwen.
In bepaalde gebieden bestaan wel mogelijkheden om maaivelddaling
te stoppen, bijvoorbeeld in natte natuurgebieden of op percelen
waar gekozen wordt voor z.g. natte teelten zoals kroos of veenmos.
Binnen de huidige sociaal-economische randvoorwaarden hebben
we de keuze tussen het vertragen of het accepteren van de maaivelddaling.
Accepteren van de huidige snelheid van maaivelddaling betekent dat
de kosten van waterbeheer stijgen. De kosten voor onderhoud van
gebouwen, wegen, leidingen en rioleringen zullen stijgen; de kwaliteit van moeras- en weidevogelnatuur daalt; archeologische waarden worden bedreigd. Hoe sneller de maaivelddaling verloopt, hoe
hoger de herstelkosten op korte termijn zijn. Door de maaivelddaling

te vertragen kan het optreden van deze knelpunten over een langere
periode worden uitgesmeerd waardoor de jaarlijke kosten lager zijn.
Vertragen van de maaivelddaling kan alleen door het gebied minder
te ontwateren. Dit kan consequenties hebben voor de landbouw, die
een belangrijke economische drager en beheerder van het landschap
is.
Een dilemma dient zich aan: geven we ruimte aan de landbouw en
accepteren we hogere maatschappelijke kosten op korte termijn, óf
willen we kosten verdelen over een langere termijn en zetten we in
op een andere, aangepaste vorm van landbouw? Hierbij speelt ook
de vraag mee: welke keuze is beter voor de duurzame ontwikkeling
van het veenweidegebied in Fryslân?
Welke oplossing(en) we ook kiezen, één ding is ons duidelijk geworden: hét veenweidegebied bestaat niet. De gebieden verschillen in
dikte en soort veen, geschiedenis, gebruiksfuncties, economie en
ecologie. Ambities van bewoners en ondernemers verschillen ook per
gebied, evenals de mate waarin initiatieven van onderop tot ontwikkeling komen. Dit betekent dat duurzame ontwikkeling van het
veenweidegebied een kwestie van maatwerk is, waarbij per deelgebied andere keuzes kunnen worden gemaakt
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3 Aanpak
Dit hoofdstuk behandelt de gevolgde aanpak in fase 2. Allereerst
komen de gehanteerde uitgangspunten aan de orde (§ 3.1), alsmede de fasering in de aanpak (§ 3.2). Vervolgens wordt ingezoomd op
de dialoog die in fase 2 is gevoerd met belanghebbenden via huiskamer- en gebieds-bijeenkomsten (§ 3.3). Daarna wordt de gehanteerde methodiek die in fase 2 is gehanteerd om mogelijke maatregelenpakketten te beoordelen op effecten, verantwoord (§ 3.4) Tenslotte volgt een detailbeschrijving van de analyses en berekeningen
voor de verschillend opgaven d (§ 3.5)
3.1





Uitgangspunten

Bij de totstandkoming van de veenweidevisie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Samenwerking
 De visie moet steun hebben bij belanghebbenden. Belanghebbenden worden daarom intensief in het proces betrokken. Bovendien brengen ze kennis over het gebied in;
 Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de ‘veenweidegemeenten’ moeten nauw samenwerken. Wetterskip is al bij de startnotitie betrokken, vooral vanwege de knelpunten waar ze tegen aanloopt bij het bedienen van de verschillende functies in het gebied. Ook de gemeenten lopen tegen knelpunten aan (zoals hoge
onderhoudskosten wegen en riolen). Waterschap en gemeenten
zijn ook belangrijke partners om de visie uit te voeren.
Kennis
 De visie moet gebaseerd zijn op goede en actuele kennis. De
feiten moeten goed op een rij staan en getoetst worden bij belanghebbenden, zodat de effecten van maaivelddaling herkend
en erkend worden;
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Er is geen nieuw onderzoek nodig, want er is al veel bekend en
onderzoek kost veel tijd. Waar nodig wordt bestaande kennis
aangevuld als belanghebbenden daar om vragen of als dat nodig
is voor goede besluitvorming.
Het is zaak om gerenommeerde bureaus en kennisinstituten bij
de ontwikkeling te betrekken, zodat de visie is gebaseerd op
‘state-of-the-art’ kennis, met name over belangrijke thema’s als
bodemdaling, klimaatverandering, duurzame landbouw en over
kosten-baten analyses. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van
betrokken experts.
Deze kennis moet vervolgens worden vertaald in een begrijpelijk
verhaal. Niet iedereen hoeft het met de visie en onderliggende
keuzes eens te zijn, maar men moet wel kunnen volgen hoe de
keuzes tot stand zijn gekomen.

Adaptief
 De visie moet richting geven aan keuzes van bewoners en ondernemers in het veenweidegebied, maar ook kunnen inspelen
op nieuwe ontwikkelingen (sociaal economisch, technisch, kennis, klimaat).
3.2

Fasering

De veenweidevisie is in 3 fasen tot stand gekomen:


Fase 1 Feiten herkennen en erkennen
Fase 1 was gericht op het in beeld brengen van feiten over maaivelddaling en het bespreken van deze feiten met de mensen die
wonen of werken in het veenweidegebied. Het resultaat van deze
fase waren de factsheets Veenweidevisie Fryslân. Deze
factsheets zijn in een aantal gebiedsbijeenkomsten met ondernemers, overheden en inwoners van de veenweidegebieden besproken. De vragen die daarbij aanvullend op tafel kwamen, waren aanleiding voor een verdiepingsdocument factsheets. Beide





3.3

documenten zijn te vinden op
http://www.fryslan.nl/veenweidevisie en zijn samengevat in hs 2
van dit achtergronddocument.
Op www.fryslan.nl/veenweidevisie is ook een belangenanalyse
uit fase 1 te vinden. Deze analyse is door ons gebruikt als startpunt bij het in beeld brengen van belanghebbenden. Een bijzonder onderdeel van fase 1 was de samenwerking met het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. De resultaten hiervan zijn
te vinden op de digitale handleiding Opties voor Regionale Adaptatie strategieën (ORAS) in Veenweidegebieden. Fase 1 is uitgevoerd in 2012 en 2013. De resultaten van fase 1 waren het
startpunt voor fase 2.
Fase 2 Oplossingen in beeld
Fase 2 was gericht op het in beeld brengen van mogelijke oplossingen. Daarvoor is enerzijds een dialoog gevoerd met betrokkenen in een aantal huiskamer- en gebiedsbijeenkomsten en zijn
de gevolgen en effecten van mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en de kennis en ervaring van experts. De aanpak in fase 2
werken we hieronder uit. Fase 2 is uitgevoerd in december 2013
en in de eerste helft van 2014.
Fase 3: Keuzes maken
In fase 3 zijn de uiteindelijke keuzes gemaakt voor de veenweidevisie, in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van fase 1 en 2, alsmede de uitkomsten van twee ontwerpsessies met
stakeholders, gemeenten en het waterschap.
Fase 2: Dialoog via huiskamer- en gebiedsbijeenkomsten

Fase 2 is gestart met vijf huiskamerbijeenkomsten, zowel met agrariërs (26 mensen in 3 bijeenkomsten), als met betrokkenen bij de
problematiek van funderingen en infrastructuur (1 bijeenkomst met
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6 mensen). Inzet van deze bijeenkomsten was om betrokkenen in
een veilige omgeving de kans te geven om zich uit te spreken over
problemen en mogelijke oplossingen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten komen aan de orde in § 4.2.
De uitkomsten van deze huiskamerbijeenkomsten zijn vervolgens
gebruikt als input voor twee series gebiedsbijeenkomsten. In de periode januari t/m maart 2014 zijn 2x 3 gebiedsbijeenkomsten georganiseerd, respectievelijk in het Noorden (Tytsjerk), Midden (Heerenveen) en Westen (Joure/Sneek) van het gebied. Deze bijeenkomsten waren openbaar. Tegelijkertijd zijn vertegenwoordigers van alle
relevante actoren en belanghebbenden actief uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn per keer bezocht door 30-50 deelnemers.
Op de eerste serie gebiedsbijeenkomsten stonden twee vragen centraal:
 hoe kijkt u aan tegen de gesignaleerde knelpunten?
 welke maatregelen zijn volgens u wenselijk en mogelijk?
De gedetailleerde uitkomsten van deze eerste serie gebiedsbijeenkomsten komen in § 4.2 aan de orde.
Een belangrijke conclusie van deze eerste serie gebiedsbijeenkomsten was de noodzaak om te komen tot maatwerk per (deel)gebied.
De tweede serie gebiedsbijeenkomsten ging dan ook over dit maatwerk per gebied, met als centrale vragen:
 welke strategieën zou je kunnen volgen om de toekomst van de
veenweiden vorm te geven? Hoe passen deze strategieën bij het
gebied en de mensen?
 In welke deelgebieden zou je welke strategie willen in zetten?

3.4

Fase 2: Methodiek effectbeoordeling maatregelenpakketten en strategieën

In fase 2 is veel energie gestoken in effectbeoordeling van maatregelenpakketten en strategieën. Doel van deze effectbeoordeling is
het ondersteunen van de besluitvorming over de veenweidevisie
door:
 Op een globale manier duidelijk maken wat de voor- en nadelen
van bepaalde strategieën en maatregelen voor de maatschappij
als geheel zijn. Met andere woorden: wat is de bijdrage aan de
duurzame toekomst van de veenweiden als geheel.
 Dit aanvullen met een financieel overzicht van de kosten en baten per sector / belangengroep. Wat betekent een strategie voor
ondernemers, bewoners, terreinbeheerders en overheden? En
hoe zijn de kosten en baten verdeeld?
 De effectenstudie aanvullen met een Multicriteria-analyse van
effecten (voor- en nadelen) die moeilijk of niet in geld zijn uit te
drukken zodat alle opgaven die in de veenweidegebieden spelen
in de besluitvorming kunnen worden betrokken.
De effectbeoordeling bestaat in essentie uit het scoren van effecten
van een maatregelenpakket/strategie op maatschappelijke opgaven
ten opzichte van de referentiestrategie. Hoofdstuk 5 beschrijft de
gehanteerde strategieën.
De methodiek is uitgebreid besproken met specialisten op het gebied
van kosten baten analyses (Planbureau voor de Leefomgeving, Vrije
Universiteit Amsterdam, Commissie MER) en belanghebbenden (projectgroep en adviesgroep). Er is consensus over de standaarden en
kentallen die worden gebruikt. De methode brengt de verdeling van
kosten en baten op een transparante en navolgbare wijze in beeld.
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Deze paragraaf onderbouwt de keuzes die gemaakt zijn en bevat de
bronnen van de kengetallen die gebruikt zijn voor berekeningen.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
 Waarom een kosten-baten analyse (KBA)?
 Hoe wordt omgegaan met subsidies in het bepalen van kosten en
baten?
 Voor welke maatschappelijke opgaven en actoren worden kosten
en baten worden in beeld gebracht?
 Is het tegengaan van maaivelddaling een maatschappelijke opgave?
 Naar welke effecten wordt gekeken?
 Hoe worden effecten van strategieën op de waarde van grond en
bebouwing berekend?
 Over welke tijdshorizon worden de kosten en baten bekeken?
 Waarom wordt voor klimaat scenario W+ gekozen om het effect
van klimaatverandering op maaivelddaling te voorspellen?

 Hoe houden we rekening met verschillende economische toekomstscenario’s?
 Hoe wordt met de baten van natuur omgegaan?
 Waarom 80 cm veendikte als ondergrens voor nieuwe wegen?
 Hoe verhoudt deze effectbeoordeling zich tot een milieueffectrapportage?
3.4.1 Waarom een KBA?
Waarom wordt gekozen voor een KBA en niet voor een MKBA? Dan
is allereerst van belang wat het verschil is tussen een MKBA en een
KBA:
 Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een analyse waarbij de kosten en baten voor de gehele maatschappij worden beschouwd. De kernvraag is: wat leveren verschillende beleidsalternatieven op voor de maatschappij als geheel en wat
kosten ze? Effecten op uiteenlopende zaken als klimaat, lucht-



verontreiniging, geluid, ongevallen werkgelegenheid, onderhoud
en d exploitatie worden in beeld gebracht. In een MKBA worden
effecten vertaald naar monetaire eenheden (euro’s). Dit kan alleen als de alternatieven concreet genoeg zijn gemaakt in termen van hectares, gewasopbrengst, meters drainagebuis, kosten
funderingsherstel, energiekosten gemalen en beheer wegen. Niet
op geld gewaardeerde criteria moeten hierbij van een prijs worden voorzien of anders buiten beschouwing blijven. Het opstellen
van een MKBA duurt al gauw een paar maanden en de kosten
kunnen oplopen tot boven de EUR 100.000,-. Omdat MKBA is gericht op kosten en baten voor de maatschappij als geheel, vallen
kosten voor de ene partij en baten voor een andere partij tegen
elkaar weg.
Een Kostenbatenanalyse (KBA) is een analyse waarbij alleen monetaire kosten en baten in beeld worden gebracht. Het nadeel is
dat andere meer “zachte” waarden dan onderbelicht blijven. Dat
kan worden opgevangen door de KBA aan te vullen met een multicriteria-analyse (MCA). Een MCA vergelijkt alternatieven op basis van verschillende criteria. In de MCA worden niet alle criteria
worden uitgedrukt in monetaire eenheden, maar bijvoorbeeld
ook in ecologische en sociale criteria.

De stuurgroep heeft besloten dat de KBA/MCA-combi betere handvatten biedt voor de maatschappelijke discussie dan een MKBA. Het
niet-monetair vertalen van “zachte” waarden (grutto’s, landschap,
etc), maakt een betere discussie mogelijk. Ook wil de stuurgroep in
beeld houden wie de kosten draagt en wie de baten geniet en hoe
die verdeling er in de diverse alternatieven uitziet. Ook betrokkenen
blijken daaraan te hechten. Een andere reden om de “lusten en de
lasten” in beeld te houden, is dat een eventuele ongelijke verdeling
mogelijk zou kunnen worden gecompenseerd door transfers tussen
actoren (betaling of andere compensatie). Zo zou de vermindering
van kosten voor het waterschap bij het opheffen van hoogwatervoorzieningen kunnen worden gebruikt voor een bijdrage aan het
funderingsherstel uitgevoerd door woningeigenaren in het buitenge22

bied. Los van de juridische aspecten, is hier sprake van bestuurlijke
keuzes.
Een goede discussie over zoekrichtingen voor oplossingen vraagt wel
om een ‘gevoel voor de bal’ bij effecten van verschillende strategieen op deelbelangen en het maatschappelijk belang als geheel.
3.4.2 Hoe wordt omgegaan met subsidies in de
KBA?
Heffingen en subsidies worden niet meegenomen in een KBA. Subsidies kunnen wel worden meegenomen als we een financiële KBA
doen per actor / belangengroep. Een belangrijke subsidiestroom zijn
de EU landbouwsubsidies. Deze worden steeds meer gekoppeld aan
grond. Zolang het aantal hectares landbouwgrond niet wijzigt door
een strategie heeft die geen effect op de geldstroom vanuit de EU
naar het gebied.

3.4.3 Maatschappelijke opgaven en actoren
De opgaven die voortvloeien uit veenoxidatie en maaivelddaling zijn
eerder al benoemd in de startnotitie die Provinciale Staten begin
2012 heeft vastgesteld. In de afgelopen periode is deze lijst aan
maatschappelijke opgaven (bedreigingen en kansen) verder uitgekristalliseerd
Natuur en landschap
1: Behoud landschap, archeologie en cultuurhistorie
2. Bevorderen leefgebied van weidevogels (aantallen en populaties)
3. Tegengaan/beperken verdroging natuur en daardoor bijdragen
aan de Natura 2000 doelen in het veenweidegebied en aangrenzend zandgebied

Gebouwen en infrastructuur
4. Voorkomen/beperken aantasting van gebouwen
5. Voorkomen/beperken aantasting van wegen en infrastructuur
Waterbeheer
6. Verbeteren waterkwaliteit (KRW)
7. Behouden voorraad zoet grondwater (bijvoorbeeld voor
drinkwaterproductie)
8. Beperken kosten waterbeheer
9. Tegengaan verdroging / droogteschade omliggend zandgebied
Klimaatadaptatie en -mitigatie
10. Klimaatadaptatie: vergroten weerstand en / of veerkracht
extreme regenbuien, zachtere winters, waterberging. Niet groter
laten worden van de inlaat van IJsselmeerwater
11. Vermindering uitstoot broeikasgassen
Economie
12. Ontwikkelingsperspectief voor de landbouw
13. Ontwikkelingsperspectief voor natuur en recreatie
14. Perspectieven voor duurzame energieproductie en biobased
economy
Beperken conflicten tussen functies
Bij deze maatschappelijke opgaven horen de volgende actoren (in
alfabetische volgorde):
 Agrariër.
 Eigenaren van gebouwen
 Gemeenten (beheerders van infra en riool)
 Natuurbeheerders
 Nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, eigenaren van kabels en
leidingen)
 Provincie (beheer en ontwikkeling natuur, landschap, economie)
 Recreatieondernemers
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Wetterskip (waterbeheerders)
3.4.4 Is maaivelddaling een maatschappelijke opgave?

We beschouwen het beperken van maaivelddaling als een middel om
maatschappelijke opgaven te faciliteren. Beperken van maaivelddaling is dus geen doel op zich. Het is wel een belangrijke sturende
factor.
3.4.5 Naar welke effecten wordt gekeken?
De effecten van strategieën op gebruiksfuncties worden op twee
manieren in beeld gebracht:
 KBA: waar mogelijk brengen we kosten en baten van effecten in
beeld, middels een KBA.
 MCA: waar dat niet mogelijk is geven we een inschatting op basis van geografische analyses en de kennis van experts bij de
provincie, waterschap, projectgroep en adviesgroep Veenweidevisie. Daarbij worden verschillende meetlatten (criteria) gebruikt
om effecten te meten of in te schatten. Bijvoorbeeld het aantal
kilometer weg in dalende gebieden en toename risico op aantasting archeologie.
De eerste stap is het bepalen van de effecten van strategieën en
maatregelen ten opzichte van de referentiestrategie. In deze studie
is dat de strategie “Recht zo die gaat” (zie hoofdstuk 5). De centrale
vraag is daarbij: welke relevante aspecten van de leefomgeving veranderen in de alternatieve strategieën ten opzichte van Recht zo die
gaat? Daarbij kijken we naar de effecten op de maatschappelijk opgaven (zie § 3.4.3). Waar mogelijk brengen we de kosten en baten
monetair in beeld. Als monetariseren van effecten niet mogelijk is of
met teveel onzekerheden is omgeven, kwantificeren we effecten in
termen van hectares, liters, kilometers weg, vermindering aantal
woningen. Als laatste optie gebruiken we een kwalitatieve beoordeling in termen van slecht, matig, neutraal, redelijk, goed. Tabel 7

van hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de wijze waarop we de financiële informatie voor diverse aspecten waarderen en van de wijze
waarop we kwalitatieve effecten in beeld brengen. Deze methodiek
is afgestemd op de methodiek die het Planbureau voor de Leefomgeving hanteert in de MKBA maaivelddaling op de schaal van heel
Nederland.
3.4.6 Hoe worden effecten van strategieën op de
waarde van grond en bebouwing berekend?
De effecten op de waarde van grond en bebouwing berekenen we
via de netto contante waarde (NCW). De NCW maakt het mogelijk
om huidige en toekomstige kosten en baten met elkaar te vergelijken, evenals eenmalige (investerings-) en regelmatig terugkerende
(beheer-)kosten.
De NCW gaat ervan uit dat een bedrag dat je in de toekomst ontvangt minder waard is dan nu. We hebben liever nu een euro in
handen dan over 10 jaar. Omgekeerd heb je liever de kosten later
dan de kosten nu. Redenen:
 Over een bedrag dat je nu hebt en niet uitgeeft, ontvang je rente.
 Over geleende bedragen moet rente worden betaald.
 De toekomst is onzeker, je kunt er niet 100% zeker van uit gaan
dat voorspelde inkomsten ook echt ontstaan.
Eenmalige en regelmatige kosten en baten worden vergelijkbaar
gemaakt door toekomstige kosten en baten om te rekenen naar het
hier en nu
 Contante kosten: het geld dat je nu moet hebben op de bank
om toekomstige kosten te kunnen betalen.
 Contante baten: het geld dat je nu zou hebben als je alle
toekomstige baten nu al had.
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Hoe verder in de toekomst hoe lager de contante baten en kosten:
je kunt langer sparen voor kosten en je hebt minder lang plezier van
de baten (rente en investeren). Het gaat hier in essentie om investeringsbeslissingen met zekere kosten nu en onzekere baten later.
Voor deze onzekerheid aan de batenkant is een wettelijke factor
vastgesteld om hiermee in KBA/ MKBA’s om te gaan. Dit heet de
discontovoet (Op 8/3/2007 is deze bij kamerstuk vastgesteld op
5.5%). Hiermee kan worden berekend of het verstandig is om:
 Het bedrag nu op de bank te zetten en rente te ontvangen of
 Het bedrag te investeren om later een hoger bedrag te ontvangen.
Kosten en baten zijn contant gemaakt over een periode van 40 jaar
tegen een discontovoet van 5,5% volgens de systematiek van de
contante waarde (Kamerbrief discontovoet ministerie van financiën
2011). Er is geen correctie toegepast voor inflatie. Dit is alleen nodig
als de prijsontwikkeling van verschillende onderdelen van onze analyse verandert. Bijvoorbeeld als melk in verhouding veel goedkoper
of duurder wordt dan de aanleg van een stuw. We hebben aangenomen dat dit niet het geval is.
Deze discontovoet leidt ertoe dat korte termijn kosten en baten
zwaarder wegen dan lange termijn kosten en baten. Dit kan leiden
tot onderschatting van voor- en nadelen van keuzes in de toekomst,
zeker als deze ver in de toekomst liggen, zoals in deze studie waarbij we kijken naar 2050 met een doorkijk naar 2100. Daarom geven
we ter verduidelijking in de bespreking van de effecten ook een
schatting van de gemiddelde jaarlijkse kosten van strategieën voor
maatschappelijke opgaven en actoren.
3.4.7 Waarom 2050 en 2100 als zichtjaren?
In deze studie wordt 2050 als eerste zichtjaar gehanteerd. Uit modelstudies blijkt namelijk dat bij ongewijzigd beleid de meeste effec-

ten optreden in de periode tot 2050. Zo verdwijnt het meeste veen
al voor 2050. Een termijn van 20-30 jaar past ook goed bij investeringsbeslissingen in bijvoorbeeld de landbouw. Ook hypotheken worden vaak voor periodes van 20-30 jaar verstrekt. 2050 is ook de
horizon van het Deltaprogramma zodat we aansluiten bij nationale
toekomstverkenningen.
Daarnaast wordt 2100 als tweede zichtjaar gehanteerd, om te kijken
of eventuele winst vóór 2050 niet alsnog omgezet wordt in verlies na
2050. Dat gebeurt op basis van een extrapolatie van de effectberekeningen naar 2100.
3.4.8 Waarom klimaatscenario W+?
We sluiten aan bij het Deltaprogramma dat bij maatregelen voor
waterveiligheid en zoetwatervoorziening ook rekening houdt met
klimaatscenario W+ uit de KNMI-klimaatscenario’s 2006. Volgens
het Deltaprogramma is klimaatscenario W+ een waarschijnlijk scenario en geeft in elk geval aan waar de uitdagingen komen te liggen. Ook de modellen van maaivelddaling (Alterra) en waterbeheer
(waterschap) rekenen met klimaateffecten volgens Klimaatscenario
W+.
De ontwikkeling van de maaivelddaling is in scenario G en W niet
wezenlijk anders dan in W+. Alleen gaat de maaivelddaling langzamer. Uit Figuur 5 blijkt ook dat het bodemtype (veen, veen met
kleidek en klei met veenondergrond) bij een zelfde drooglegging
meer invloed heeft op maaivelddaling dan het klimaat, waarbij het
klimaateffect het grootst is op de maaivelddalingsgevoelige bodems.
Klimaatverandering is in de analyses meegenomen vanwege het
effect van een warmer klimaat op afbraak van veen, de verdamping
in de zomer, en de hoeveelheid zomerneerslag. In het model van
maaivelddaling zoals dat door Alterra wordt gehanteerd neemt de
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afbraaksnelheid van veen in de tijd geleidelijk toe door klimaatverandering (Osinga et al, 2014).
Eind mei 2014 zijn de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI gepubliceerd (Van den Hurk et al, 2014). Deze nieuwe klimaatscenario’s
lijken sterk op de KNMI’06 scenario’s. Wel voegen de KNMI’14 scenario’s detail toe en geven ze een breder beeld van het toekomstige
klimaat van Nederland. Relevant voor de effectanalyse is dat voor
het nieuwe W+ scenario (nu Wh genaamd) een iets minder sterke
opwarming en uitdroging in de zomer wordt voorspeld. De grote lijn
van het W+ scenario blijft echter overeind.
Werken met W+ geeft een scherp beeld van de ontwikkelingen. Voor
Figuur 5. Verloop van de gemiddelde maaivelddaling in het Friese veenweidegebied met
klimaatscenario’s G en W+

het vergelijken van verschillend strategieën en het maken van keuzes zou het weinig toevoegen om ook ander klimaatscenario’s in
detail door te rekenen. Daar is dan ook van af gezien.
3.4.9 Hoe houden we rekening met verschillende
economische toekomstscenario’s?
De Deltascenario’s beschrijven twee belangrijke onzekere factoren
voor de toekomst: de sociaal economische ontwikkeling (de WLOscenario’s) en de mate waarin het klimaat zal veranderen (de KNMIscenario’s). Op basis hiervan onderscheidt men de scenario’s Rust,
Druk, Warm en Stoom (Deltascenario’s voor 2050 en 2100 Nadere
uitwerking 2012-2013, 2014).
De ’sociaal-econmische ontwikkelingen uit de Deltscenario’s van het
Deltaprogramma bevatten twee aspecten die relevant zijn voor de
effectanalyse:
 Blijft er voldoende grond beschikbaar voor de landbouw? De toekomstscenario’s voorspellen geen grote veranderingen in de gebruiksfuncties van de veenweiden: economische groei en snellere
klimaatveranderingen doen echter wel een beroep op ruimte
voor wonen en natuur. Uitbreiding van natuur en woningbouw
verminderen het areaal dat beschikbaar is voor de landbouw. De
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doelen voor de EHS zijn onlangs bijgesteld. In totaal vervalt in
Fryslân 4.500 van de 19.000 hectare oorspronkelijk geplande
nieuwe EHS. Van de bestaande natuur vervalt niets. Tot en met
2027 koopt de provincie nog 2.400 hectare grond om natuur van
te maken. Daarnaast wordt 6450 hectare grond die al is gekocht
nog ingericht als natuur (Website provincie Fryslân). Eventuele
toename van de woningbouw zal niet grootschalig landbouwgrond vragen in Fryslân. Ook in 2050 en 2100 zal het grootste
deel van het veenweidegebied nog landbouwgrond zijn. De
grootste druk op de grond komt vanuit de landbouw zelf. Grond
is nodig voor de productie van voer (gras en mais) en voor mestrechten. De beschikbaarheid van grond zal naar verwachting de
grootste rem vormen op de ontwikkeling van de grondgebonden
landbouw. De effectberekeningen gaan ervan uit dat agrariërs
eventuele afname in grasproductie door vernatting kunnen opvangen door voer te kopen. In de praktijk zal men ook grond willen kopen. Dat kan alleen als andere bedrijven grond verkopen,
de totale productiecapaciteit van een gebied zal hierdoor niet
veranderen. We nemen aan dat in 2050 de grondgebonden landbouw in Fryslân nog zal overheersen in de vorm van, wel groter
geworden, familiebedrijven. Deze aanname sluit aan bij het
beeld dat ondernemers zelf hebben.

Figuur 6. Assenkruis. Schematische weergave van de deltascenario's

Het is mogelijk dat een toename van het aantal inwoners in Nederland de ontwikkeling van de recreatie in Fryslân zal stimuleren. Dit is een effect dat onafhankelijk van de beoordeelde strategieën zal optreden maar dat wel effect kan hebben op de levensvatbaarheid van nieuwe economische activiteiten in sommige strategieën. De vraag is of recreatie of andere diensten voor
veel boeren een redelijk alternatief zijn. Wij denken op basis van
uitspraken van ondernemers tijdens de gebiedsbijeenkomsten
van niet.
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We hebben de volgende aannames gedaan over economische ontwikkelingen bij de effectberekeningen:
 de standaardopbrengst van de landbouw blijft gelijk over de
periode 2010-2050. Deze standaardopbrengst was in 2011 €
215.000.000,= EUR, oftewel ongeveer EUR 4000,- per hectare (Bron DLG notitie). De melkprijs bedraagt nu ca. 40 cent.
Op basis van 1000 bedrijven die elk 600.000 liter melk per
jaar produceren tegen een prijs van 40 cent/liter komen we
op een standaardopbrengst van EUR 240.000.000,- (EUR
4500,- per hectare). De gemiddelde maandprijs voor melk in
de periode 2000-2014 was ongeveer 30 cent (LEI). Dit zou
een standaardopbrengst van EUR 180.000.000,- betekenen
(iets minder dan EUR 3500,- per hectare). De lange termijn
verwachting van de melkprijs tot en met 2024 wordt door het
Prognose overleg melkveehouderij2 geschat op 34,5 cent. Op
basis hiervan is de geschatte standaardopbrengst EUR
204.000.000,-; Omgerekend is dat ook ongeveer EUR 4000,per hectare. We rekenen daarom met een maximale opbrengst van de landbouw van 4000,- per hectare met een
bandbreedte van EUR 3500-4500 per hectare.
 We nemen aan dat recreatie geen alternatief voor landbouw
is. Recreatie is in de Westelijke veenweiden voor een aantal
ondernemers een aantrekkelijke neventak gebleken, vooral
dichtbij steden (Mondelinge medeling Linda Brouwer PPP
Agroadvies). Vanwege de afwezigheid van een groot stedelijk
gebied nemen we aan dat ontwikkelen van een recreatietak
in de Friese veenweiden voor de meeste agrariërs geen rea-

2

Aan het prognose overleg nemen deel deskundigen van accountantsbureaus, ban-

ken, ZLTO, productschap zuivel, RVO, DLV en Wageningen UR. De prognose is te
vinden op de website van Wageningen UR.



listische optie is. Deze aanname baseren we ook op de uitspraken van melkveehouders tijdens gebiedsbijeenkomsten.
De omzet van recreatie en toerisme wordt geschat op 113132 miljoen per jaar (gemiddeld 122 miljoen per jaar). Dit is
ongeveer 60% van de omzet van de landbouw. Het grootste
deel van de waterrecreatie is geconcentreerd rond plaatsen
als Sneek, Ter Herne en Lemmer, waar de toeristische druk
nu al hoog is (Van Houten et al, 2014). Om een daling van
10% van de landbouwinkomsten te compenseren zou de recreatiesector in Fryslân met 15-20% moeten groeien. De
’Deltascenario’s met de grootste bevolkingsgroei gaan uit van
een groei van 16 miljoen nu naar 20 miljoen mensen in 2050.
We nemen aan dat zelfs zo’n grote toename niet zal leiden
tot een groei van 15-20% van de recreatiesector in Fryslân.
We nemen aan dat er tot 2050 geen emissierechten voor uitstoot van broeikasgassen uit veengebieden wordt betaald.
Wel berekenen we de potentiële kosten daarvan om een indruk te geven van de schade van CO2 uitstoot. De berekening van de kosten van missierechten wordt telkens apart
besproken bij de beoordeling van strategieën.

3.4.10 Hoe gaan we om met baten natuur?
Het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een globale batenraming van de natuur in Natura
2000 gebieden uitgevoerd. Gewaardeerd zijn de in geld uit te drukken effecten van natuur, zoals de effecten op recreatie, woongenot,
waarde huis, e.d. Dit is dus slechts een deel van de totale waarden
van natuur. Overige baten worden kwalitatief in beeld gebracht. Zie
verder § 3.5.7.
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3.4.11 Waarom 80 cm veendikte als ondergrens voor
de strategie Nieuwe wegen?
De redenen om toepassing van de strategie Nieuwe Wegen (zie
hoofdstuk 5) te beperken tot gebieden met een veendikte > 80 cm,
zijn allereerst bodemkundig en hydrologisch van aard:
1. Bodemkundig: bodems met minder dan 40 cm veen zijn in feite
geen veengronden meer: veenlagen dunner dan 40cm worden
tijdens ploegen vermengd met de ander bodemlagen en verdwijnen. Nieuwe wegen bevat innovatieve en ingrijpende maatregelen waarvan de invoering enige tijd zal kosten. Tegelijkertijd kan
in pure veengebieden in 10-15 jaar tijd 15 – 20 cm veen verdwenen zijn. Een veenbodem die nu nog 60 cm veendikte heeft,
is op die termijn nog nauwelijks een veenbodem te noemen. Ook
een veenbodem van 80 cm komt op die termijn in de gevarenzone.
2. Hydrologisch: zelfs bij geringe drooglegging zal de grondwaterstand in de zomer vaak dieper dan 70 cm uitzakken door verdamping. Er is dan weinig winst te halen in veengronden met
minder dan 80 cm veen, want we kunnen zo hooguit 10-20 cm
van de onderkant van het veen nat houden en na 10-20 jaar
zelfs dat al niet eens meer. De vernatting van veen kan door onderwaterdrainage wel worden verbeterd. Onderwaterdrainage is
echter niet effectief bij dunne veenpakketten van minder dan 40
cm veen.
Maatschappelijk gezien liggen ook de belangrijkste opgaven die verband houden met vernatting en tegengaan maaivelddaling in gebieden met meer dan 80 cm puur veen en in veengebieden met een
kleidek. In deze gebieden dragen investeringen in Nieuwe wegen het
meest bij aan weidevogels, archeologie, kosten waterbeheer en behoud landschap. Hier liggen ook de meeste kansen om budget voor
verschillende opgaven te koppelen.

Daarom is in deze studie gewerkt met een ondergrens van 80 cm.
Uiteindelijk is de keuze voor het hanteren van een bepaalde ondergrens een politieke afweging.
3.4.12 Hoe verhoudt deze effectbeoordeling zich tot
een milieueffectrapportage?
De veenweidevisie wordt uiteindelijk vastgesteld als bouwsteen voor
de Omgevingsvisie van de provincie. Hiervoor moet een Milieueffectenrapportage worden opgesteld. Een Milieueffectrapportage brengt
de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt
genomen. In het geval van een structuurvisie zoals de Omgevingsvisie gaat het om een plan-m.e.r procedure. Het doel van een planm.e.r. is om al in de planfase het milieubelang en landschappelijke
belangen volwaardig af te wegen ten behoeve van de ruimtelijke
besluitvorming. Een plan-m.e.r. richt zich op gebiedsniveau en wijst
mogelijke gebieden aan voor bepaalde activiteiten of veranderingen
in beheer.
Onze effectanalyse richt zich nadrukkelijk ook op landschappelijke
en milieueffecten die kunnen worden beïnvloed door de beleidskeuzes. De door ons gehanteerde methodiek die daarbij wordt gebruikt
lijkt erg op de methodiek die in m.e.r. trajecten wordt gebruikt(geografische analyses en modelstudies om effecten van strategieën in (delen van) het veenweidegebied te bepalen). De alternatieven (strategieën) zijn goed beschreven en consequent toegepast
en de uitgangspunten van de effectbeoordeling zijn vooraf met belanghebbenden doorgesproken. Daarbij moet wel worden opgemerkt
dat de effectbeoordeling zich vooral richt op de directe en indirecte
effecten van veranderingen in drooglegging en beperkte uitruil van
gronden tussen landbouw en natuur. Effecten van strategieën op de
schaalvergroting van de landbouw en effecten daarvan op emissie
van ammoniak of verkeersintensiteit zijn niet beoordeeld. We con29

cluderen dat onze effectanalyse een goede basis biedt voor m.e.r.
procedures op het niveau van de omgevingsvisie en landinrichtingsprojecten of peilbesluiten (project- of besluit-m.e.r).
Daarmee is deze effectbeoordeling nog geen Milieueffectenrapportage, maar bevat ze alle bouwstenen om wanneer dat nodig is snel het
m.e.r.-proces te kunnen doorlopen.
3.5

Detailbeschrijving analyses en berekeningen
3.5.1 Gebruikte modellen

De analyses hebben plaatsgevonden in 4 stappen:
1. Met behulp van geografische informatiesystemen (GIS) zijn de
strategieën allereerst vertaald naar droogleggingskaarten die beschrijven hoe de waterhuishouding verandert in een strategie.
Per strategie is er een computerbestand gemaakt dat het peil in
de sloot ten opzichte van maaiveld per peilvak beschrijft. Ook is
aangegeven waar met hogere zomerpeilen of onderwaterdrainage moest worden gerekend. Deze bestanden waren de basis voor
berekeningen van de maaivelddaling en resterende veendikte
door Alterra (Jansen et al, 2009; Van den Akker, 2007). Bij de
berekeningen is rekening gehouden met verschillen tussen bodemtypes. De berekeningen zijn gebaseerd op empirisch onderzoek in vooral de westelijke veenweiden. Puur veen daalt bij dezelfde drooglegging sneller dan veen met een kleidek. De uitkomsten zijn op kaart weergeven2. Met behulp van deze droogleggings- en maaivelddalingskaarten konden vervolgens in

MIPWA3 grondwaterstanden worden berekend door Wetterskip
Fryslân. Per strategie is er per deelgebied de maaivelddaling en
een gemiddeld hoogste (winter) en gemiddeld laagste (zomer)
grondwaterstand berekend.
3. Met deze gegevens kon middels het programma Waternood4
worden berekend wat het effect van een strategie op de productieomstandigheden voor de landbouw zou zijn. Waternood geeft
ook informatie over het effect van de waterhuishouding op omstandigheden voor natuur. 4. Door middel van een GIS bewerking kon vervolgens per gebied (polder, gemeente of het hele
gebied) een Excel bestand worden gemaakt met de verdeling van
lokale wegen, kwetsbare funderingen, boezemkeringen e.d. over
verschillende maaivelddalingsklassen en resterende veendiktes.
Op basis hiervan is het effect van strategieën op maatschappelijke opgaven berekend of geschat.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde getallen uit veldstudies in Nederland en aannames over het ge-

3

MIPWA staat voor Methodiekontwikkeling Interactieve Planvorming t.b.v. het Wa-

terbeheer en is door samenwerkende provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven
en kennisinstituten gemaakt om consensus te hebben over uitgangspunten en resultaten van grondwaterberekeningen.
4

Waternood, ontwikkeld door STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer),

is standaardsoftware in studies naar effecten van veranderingen in drooglegging op
landgebruik. Voor een deel van het gebied kon geen doelrealisatie landbouw worden
berekend omdat modeluitkomsten nog niet in het veld zijn gemeten. Meestal zijn het
kleine oppervlaktes zodat strategieën wel met elkaar konden worden vergeleken,
waar dit niet zo is wordt dat vermeld in de bespreking van de resultaten.
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drag van natuurlijke en sociaal-economische systemen. De
resultaten van de KBA en MCA dienen om effecten van verschillende keuzes op hoofdlijnen te kunnen vergelijken. Voor
beslissingen over investeringen, verdelen van kosten en baten en beleid op gebiedsniveau is maatwerk nodig, waaronder kentallen over bodemdaling die uit het gebied zelf komen.
De volgende paragrafen beschrijven in detail hoe de kosten en baten
in beeld zijn gebracht voor de verschillende aspecten.
3.5.2 Kosten waterbeheer
De in de analyse beschouwde kosten voor waterbeheer bestaan uit:
3. Meerkosten beheer boezemkeringen: het waterschap rekent
voor elke 25 cm maaivelddaling EUR 70,- extra aanlegkosten per
meter keri9ng (EUR 2,8 / cm maaivelddaling per meter kering).
Met behulp van de lengtes in verschillende maaivelddalingsklassen (0-10; 10-20; enz.)uit de GIS analyse kunnen zo de meerkosten voor de aanleg van boezemkeringen in een gebied worden berekend. Aangenomen is dat keringen in de periode 20102050 één keer worden versterkt. Dit zal wat vaker zijn in de
veengebieden zonder kleidek, maar juist minder vaak in de kleigebieden met een veenondergrond en daar bevinden zich de
meeste boezemkeringen. De aanname lijkt daarom redelijk. De
kosten zijn gelijkmatig verdeeld over 40 jaar.
4. Meerkosten gemalen: De capaciteit van gemalen is afgestemd
op piekneerslagen en wordt verder alleen beïnvloed door mogelijke kwel. Door maaivelddaling kan de kwel toenemen en daardoor ook de benodigde capaciteit. Hierbij gaat het steeds om
slechts enkele procenten van de investerinsgkosten. Een ander
aspect is de toename van het energiegebruik wanneer polderpeilen dieper komen te liggen. Wetterskip Fryslân heeft in de studie



Verkenningen 2050 uit een vergelijking van gemalen in ondiepe
en diepere polders afgeleid dat de meerkosten van energiegebruik door gemalen over een gebied van 1000 ha, bij een verschil van 40 cm ca. € 1000 per jaar bedragen.(Projectgroep Verkenning Friese Veenweidegebieden Wetterskip Fryslân, 2011)
Dit wordt veroorzaakt door de toenemende opvoerhoogte en
door een toename van de kwel. We nemen aan dat deze kosten
geleidelijk in de periode 2010-2050 ontstaan. Er komt elk jaar
1/40 ste deel van de totale meerkosten in 2050 bij. De totale
meerkosten zijn te berekenen omdat we per strategie de verdeling van hectares over verschillende maaivelddalingsklassen hebben bepaald.
Meerkosten peilregulerende kustwerken (stuwen, incl
hoogwatercircuits): Op basis van een analyse van de kosten
van maaivelddaling voor waterbeheer in drie deelgebieden schat
het waterschap de meerkosten voor stuwen tot 2050 op EUR 3
per ha per cm maaivelddaling. We gaan er daarbij vanuit dat de
kosten over 40 jaar geleidelijk oplopen tot de uiteindelijke jaarlijkse meerkosten in 2050. De maaivelddaling verloopt immers
geleidelijk. Stuwen worden niet vervangen in de periode 20102050.
Hierbij zijn ook de stuwen in
hoogwatercircuits opgenomen. Omdat de waterpeilen in hoogwatersloten ‘kantje boord’ zijn, maar wel wat meezakken met de
maaivelddaling zijn lokale keringen ( keringen) langs de hoogwatersloten niet nodig. Dat zou wel het geval zijn als ook de huidige
peilen niet verder aangepast worden.

Huidige kosten waterbeheer: de huidige jaarlijkse kosten voor
waterbeheer bedragen gemiddeld voor het beschouwde veenweidegebied EUR 200.- per hectare (Factsheets fase 1). Door de meerkosten van gemalen, keringen en stuwen per strategie hierbij op te tellen berekenen we de totale kosten van een strategie over de periode
2010-2050.
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Onzekerheden getallen waterbeheer: Uit de onderzoeken van
het waterschap (Projectgroep Verkenning Friese Veenweidegebieden
Wetterskip Fryslân, 2011) is geen bandbreedte in getallen af te leiden voor kosten waterbeheer. Maar om aan te geven dat de getallen
met onzekerheden omgeven zijn rekenen we met een bandbreedte
van 25% rondom de kosten waterbeheer. Daarmee wordt de bandbreedte dus 75-125% van de berekende kosten voor waterbeheer.
3.5.3 Opbrengst landbouw
OP basis van gegevens van DLG over de standaardopbrenst rekenen
we met een standaardopbrengst van EUR 4000,- ha in het veenweidegebied (bron DLG en Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen melkveehouderij). Op 23 april 2014 heeft het ‘prognose
overleg melkveehouderij’ de uitgangspunten en normen voor saldobepalende posten van de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn
vastgesteld. Aan dit overleg nemen deskundigen van accountantsbureaus, banken, ZLTO, Productschap Zuivel, RVO, DLV en Wageningen UR deel. Het doel van dit overleg is om tot gezamenlijke normen
te komen die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen. Dit bericht
geeft de lange termijn voorspellingen van belangrijke saldobepalende prijzen. Op basis hiervan gaan we ervan uit dat 100% doelrealisatie een opbrengst heeft van 10.000 kVem ha/jaar en een marktwaarde van EUR 1800,- (Bron: Uitgangspunten).. Berekeningen van
maaivelddaling door Alterra en grondwaterstanden met MIPWA in
combinatie met het model Waternood leveren met behulp van HELP
tabellen de verandering in doelrealisatie voor de landbouw.
Verandering van doelrealisatie leidt tot mindere opbrengst. We nemen aan dat een boer niet minder koeien gaat houden of minder
melk zal produceren, maar voer zal kopen om zijn melkproductie op
peil te houden. Afname van 100% doelrealisatie naar 50% doelreali-

satie leidt volgens deze redenering tot toegenomen kosten voor voer
van EUR 900,-.

vermogen van landbouwgrond. Dit geeft een goed beeld van de effecten op de hele landbouw in een gebied over langere tijd.

De jaarlijkse opbrengst van de landbouw in de verschillende strategieën berekenen we als:

Niettemin kan waardedaling van de grond in individuele gevallen
(bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging of plannen tot uitbreiding) wel
degelijk een belangrijk punt van aandacht zijn!

De Standaardopbrengst/ ha * ha landbouwgrond in het gebied –
totale kosten van aankoop voer.
In Nieuwe wegen hebben we de doelrealisatie berekend onder aanname van een functionerend onderwaterdrainagesysteem. De kosten
voor onderwaterdrainage hebben we op basis van ervaringen van
het Veenweide Innovatiecentrum en onder de aanname van een afstand van 6 meter tussen de buizen geschat op EUR 2000,- / ha. In
de berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat onderwaterdrainage
om de 20 jaar wordt vervangen. In de kosten baten analyse zijn de
kosten aan de landbouw toebedeeld. De kosten van onderwaterdrainage hangen vooral samen met de afstand tussen de drains. Bij
minder doorlatende gronden moeten drains dichter bij elkaar worden
gelegd om hetzelfde effect te hebben. De kosten van onderwaterdrainage kunnen daarom in de praktijk variëren.
De waardedaling van landbouwgrond bij vernatting is een punt van
zorg voor agrariërs. Deze waardedaling hangt nauw samen met de
afname in productiecapaciteit van de grond. In kosten baten berekeningen mag een afgenomen productiewaarde en daarmee samenhangende waardedaling maar één keer worden opgenomen in de
berekeningen. Hoewel de afgenomen waarde fors kan zijn (een
waardedaling van 25% op 40 ha grond met waarde van EUR
50.000,- / ha is EUR 500.000,- ) valt deze eenmalige afname in het
niet bij de jaarlijks terugkerende schade van verlies van productiviteit over een periode van 40 jaar. In deze effectbeoordeling is daarom gekozen voor het in beeld brengen van de effecten op productie32

Minder kerende grondbewerking wordt algemeen gezien als goed
middel om veenoxidatie af te remmen. Dit lijkt logisch omdat kerende grondbewerking meer lucht in de bodem brengt waardoor veenoxidatie sneller kan gaan. Over het exacte effect van maïsteelt in
plaats van grasteelt op veenbodems met betrekking tot de effecten
op maaivelddaling zijn geen onderzoeksgegevens bekend (Brouns en
Verhoeven, 2013).
3.5.4 Paludicultuur
De ontwikkelingen op het gebied van natte landbouw, ook wel paludicultuur, gaan snel en bieden mogelijk kansen. Niet alleen voor de
landbouw maar voor de hele regionale economie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recent rapport van Landschap Noord-Holland (Vernatting voor veenbehoud 2014). De schrijvers van dit rapport concluderen dat: ‘Vernatting van veenweidegebieden geeft mogelijkheden
voor teelt van verschillende paludicultuurgewassen. De potentiële
opbrengsten bij lisdodde- en veenmosteelt lijken een duurzaam alternatief te kunnen bieden in de veenweidegebieden en te kunnen
concurreren met opbrengsten uit de melkveehouderij. Daarnaast is
het mogelijk om paludicultuurgebieden te gebruiken als buffers
rondom bestaande natuurgebieden. Daarmee worden negatieve effecten van peilverschillen tussen natuur- en omliggende landbouwgebieden verminderd. ‘ (einde citaat).

De conclusie dat de opbrengsten van paludicultuur kunnen concurreren met de opbrengsten uit de melkveehouderij is gebaseerd op een
aantal aannames:
1) Er is een productieketen die de vezels van Lisdodde verwerkt
tot producten zoals constructieplaat, lijm, voedingsgewas,
vezels voor papier en textiel en isolatiemateriaal.
2) De markt voor deze producten uit Lisdoddevezel is groot genoeg om meer te zijn dan een niche markt voor een paar ondernemers.
3) De markt voor duurzame potgrond geproduceerd uit veengrond is groot genoeg om meer te zijn dan een niche markt
voor een paar ondernemers.
Momenteel is er nog geen productieketen waaraan boeren producten
uit paludicultuur kunnen leveren. De ontwikkeling van een succesvolle productieketen waarin producten uit de natte landbouw in Fryslân worden verwerkt tot eindproducten kan een stimulans voor de
regionale economie betekenen. Deze productieketen kan prima bestaan naast de productieketen van zuivelproducten.
Er is nog veel onbekend over verbanden tussen peilen, variatie in de
peilen gedurende het seizoen en onderwaterdrainage enerzijds en
veenafbraak, grasopbrengsten en andere effecten op de agrarische
bedrijfsvoering anderzijds. De vierde beleidsaanbeveling is om die
relaties de komende jaren nader onderzoeken en wel onder Friese
omstandigheden. Het ligt voor de hand om hierbij nauw samen te
werken met het Veenweide Innovatie Centrum te Zegveld. Uit deze
beschouwing blijkt dat paludicultuur nu nog geen realistisch alternatief is voor de productie van zuivel, we hebben daarom de effecten
van paludicultuur niet in de effectbeoordeling meegenomen. We adviseren wel om ermee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door lopende initiatieven zoals Better Wetter te versterken.
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We schatten de onzekerheden rond de opbrengsten van de landbouw op EUR 3500-4500 per hectare, oftewel 4000 12,5% . De
onzekerheid rond de kosten en effectiviteit voor onderwaterdrainage
komt hier nog bij. Op basis hiervan hanteren we een onzekerheid
van 20% rondom de opbrengsten van de landbouw. De bandbreedte
wordt dus 80-120% van de berekende opbrengsten van de landbouw.
3.5.5 Emissie van broeikasgassen
Voor de uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden hoeven
momenteel geen emissierechten te worden betaald. Mogelijk gaat dit
in de toekomst wel gebeuren. Om een indruk te geven van de kosten is berekend tot hoeveel uitstoot van broeikasgassen (Mton CO2
eq.) de strategieën leiden. De kosten van emissie zijn berekend op
basis van een 2,53 ton CO2 eq/ha bij 1 mm daling per jaar (Bron
Van den Akker in: Een toolbox voor de veenweide) en schatting van
experts voor de prijs van emissierechten in 2020. (EUR 20,- per ton
CO2, Bron: emissierechten.nl).
De resultaten van de KBA worden besproken met en zonder de kosten van emissierechten.
Onzekerheden emissierechten: Op dit moment bedragen de
emissierechten voor CO2 EUR 5-7 per ton CO2 (zie
www.emissierechten.nl). Analisten verwachten dat de prijs in 2020
rond de EUR 20,- per ton CO2 zal liggen. Daarnaast is de schatting
van de uitstoot van CO2 gebaseerd op een kental dat geen recht
doet aan de verschillen in heterogeniteit tussen veengronden. De
onzekerheid over de kosten van uitstoot van CO2 is volgens ons
groot en op basis van het prijsverschil nu en de verwachte prijs in
2020 schatten we de onzekerheid over emissierechten in op 75%.

De bandbreedte wordt dus 25% - 175% van de berekende emissierechten.
3.5.6 Gebouwen
Volgens de factsheets fase 1 zijn er 4000 kwetsbare panden in het
hele gebied, (waarvan 3000 met houten palen). Daarbij is in 2010
bij 700-900 panden al sprake van aantasting. Uit onderzoek blijkt
dat bij 40 cm daling tot 2050 nog 1600 extra woningen kunnen worden aangetast. (zie Figuur 7 hiernaast uit de factsheets fase 1).
Bij 40 cm daling treedt in de komende 40 jaar aantasting op bij 40%
van de gebouwen. We veronderstellen een lineair verband tussen
toename van aantasting en daling. Dus bij 80 cm daling in 40 jaar
treedt aantasting op bij 80% van de gebouwen en bij 10 cm in 40
jaar bij 10% van de kwetsbare panden. Omdat we uit de GIS analyFiguur 7. Voorspelling van het aantal gebouwen dat te maken krijgt met niet effectief
functionerende hoogwatercircuits.

ses weten hoeveel woningen een bepaald aantal centimeters dalen
bij een bepaalde strategie kunnen we berekenen hoeveel woningen
in die klasse aantasting oplopen. De kosten voor funderingsherstel
zijn in fase 1 geschat op EUR 50.000,- per woning. We hebben aangenomen dat de aantasting geleidelijk optreedt en er dus elk jaar
1/40 deel van de totale kosten worden gemaakt.
Onzekerheden rond kosten funderingsherstel: Het Verdiepingsdocument Factsheets Veenweiden (Van Houten et al, 2014) noemt
een bandbreedte van EUR 12.500- 50.000 voor funderingsherstel.
Onze aannames over het verband tussen maaivelddaling en aantasting van funderingen zijn ook met onzekerheden omgeven. Door met
EUR 50.000 te rekenen blijven we vermoedelijk aan de veilige kant
en onderschatten we de aantasting van woningen niet. Het is wel
van belang om meer inzicht te krijgen in de kosten die op eigenaren
van gebouwen kunnen afkomen te krijgen zodat mensen erop kunnen anticiperen.
3.5.7 Wegen en infrastructuur
Voor het bepalen van effecten op wegen en infrastructuur is alleen
gekeken naar de kosten van beheer en onderhoud voor wegen. Over
effecten van maaivelddaling op ondergrondse infrastructuur zijn
geen gegevens gevonden. Hier is meer onderzoek naar nodig.
Uit literatuuronderzoek (Henkens 2013 en overzichtstabel met voorlopige resultaten MKBA bodemdaling door STOWA en PBL) kwamen
kentallen naar voren uit Woerden. Jaarlijkse kosten van beheer en
afschrijving van een weg op veen van EUR 4,64 per m2 en jaarlijkse
kosten van beheer en afschrijving van een weg op stabiele ondergrond van EUR 3,12 per m2.
Het Beleidsplan wegen 2013-2017 van Heerenveen noemt een basisbudget van EUR 0,62 per m2 per jaar voor alle verhardingen.
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Daarbij geeft men aan dat voor het op kwaliteit houden van de verhardingen een budget van EUR 0,80 per m2 per jaar nodig zou zijn.
Deze cijfers zijn ook voor goedkopere verhardingen als asfaltwegen
en houden geen rekening met afschrijving.
De gemeente Tytsjerksteradiel houdt binnen de gemeentelijke onderhoudsbudgetten geen rekening gehouden met de vervangingsinvesteringen. Bij ramen van planmatig- en dagelijks onderhoud rekent men met een bedrag van € 1,30 / m2, ongeacht het gebiedstype. Dit is een gemiddelde voor alle typen verharding en ondergrond.
Bij gebrek aan betere cijfers rekenen we met de getallen uit Woerden in het besef dat maaivelddaling niet automatisch tot meer onderhoud hoeft te leiden maar ook kan leiden tot slechtere wegen.
Omgekeerd hoeft afremmen van maaivelddaling geen besparing
voor onderhoud op te leveren en komen de maatschappelijke baten
dan in de vorm van betere en veiligere wegen naar voren.
In overleg met experts infra van de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel onderscheiden we drie klassen wegen
 Wegen met ernstige maaivelddaling van meer dan 30 cm in 40
jaar.
 Wegen met matige maaivelddaling van minder dan 30 cm in 40
jaar.
 Wegen die niet op veen liggen.
De kosten van wegen met matige maaivelddaling hebben we geschat als het gemiddelde van wegen op veen en wegen met stabiele
ondergrond.
Volgens deze berekening zijn de jaarlijkse kosten voor beheer en
afschrijving van alle lokale wegen in het veenweidegebied rond 22
miljoen. De factsheets van fase 1 schatten de jaarlijkse kosten van
maaivelddaling voor wegen en leidingen op ongeveer € 1 miljoen /
jaar. Dit is een oude studie maar op basis hiervan bedragen de kos35

ten van maaivelddaling rond 5% van de totale kosten van wegbeheer.
Onzekerheden wegen en infrastructuur: De bandbreedte in getallen van EUR 0,60 – 4 /m2 illustreert de lokale verschillen tussen
gemeenten. We schatten de onzekerheid rond de kosten van wegen
op 50%.
3.5.8 Natuur en recreatie
De kosten voor verdrogingsbestrijding van natuur bedragen volgens
de factsheets van fase 1 EUR 2.600.000,- per jaar. Omdat we kiezen
voor strategieën die de maaivelddaling afremmen maar niet stoppen, zal de wegzijging van water uit natuurgebieden niet stoppen.
Omdat de bodem in de omgeving van de natuurgebieden bij alle
strategieën wel blijft dalen is er spraken van toename van waterverliezen naar de omgeving. Daarmee blijkt het niet mogelijk de hydrologische omstandigheden in de toekomst te verbeteren, wel kan
verdere verslechtering worden afgeremd. We gaan er daarom van
uit dat ook in de toekomst maatregelen voor verdrogingsbestrijding
nodig blijven, zoals verbeteren kwaliteit van inlaatwater, meer berging in natuurgebieden etc. Het effect van strategieën op de verandering van hydrologische omstandigheden kan worden beoordeeld
door de verandering in omstandigheden voor natte natuur te berekenen. De kosten voor verdrogingsbestrijding zullen minder snel
oplopen bij strategieën die de omgeving van natuurgebieden nat
houden. Dit kan worden geschat door de doelrealisatie voor natte
natuur te berekenen op basis van grondwaterstanden uit de MIPWA
berekeningen (§3.5.1.).
Bij het maken van de database voor Natuur is er als buffer rond natte natuur als buffer vaak het drogere natuurdoeltype “Bloemrijk

grasland” (type 3.38) gekozen. Dit is gedaan vanuit een pragmatische insteek (maximaal haalbaar) en niet vanuit de wens daar een
drogere natuur te behouden of te ontwikkelen. Beleidsmatig is er
wel zeker de wens om in deze gebieden nattere natuur te ontwikkelen. De analyse van effecten op natuur moet daarom zijn gericht op
de geschiktheid van de hydrologische omstandigheden voor meer
kritische, nattere natuur. Het eerder genoemde natuurdoeltype 3.38
wordt daarom uitgesloten van de beoordeling van de doelrealisatie.
De meeste andere natuurdoeltypes in de database van het veengebied hebben we nattere omstandigheden nodig en de doelrealisatie
van deze gebieden wordt daarom wel groter bij vernatten. Conclusie: voor alle natuur behalve type 3.38 kunnen we de doelrealisatie
gebruiken om effecten van strategieën op natuur te beoordelen.
We gaan er in deze studie vanuit dat de effecten van strategieën op
opbrengsten van recreatie via natuur verlopen. De recreatieve baten
van natuur worden berekend met een kental uit de Globale batenraming van Natura 2000 gebieden van IVM VU uit 2006. Gemiddeld
bedragen de recreatieve baten van Natura 2000 gebieden volgens
deze studie EUR 4.481 per hectare per jaar. Voor de veenweiden zou
dat een bedrag zijn van ongeveer EUR 7 miljoen. Dat is ongeveer
6% van de totale omzet van de recreatie (EUR 122 miljoen) in de
veenweidegebieden..
Effecten op weidevogels zijn kwalitatief bepaald. De provincie concentreert beleid voor weidevogels in weidevogelkerngebieden
(Koersnotitie Weidevogels). Het effect op weidevogels is gescoord
als toe- of afname van hectares weide in weidevogelkerngebieden
met een voor weidevogels geschikte drooglegging van 40 cm of
minder.
Hoe zitten kosten van natuurbeheer in de berekeningen?
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De kosten voor natuurbeheer schatten we door de kosten van verdrogingsbestrijding. We hebben aangenomen dat de kosten voor
natuurbeheer in alle strategieën gelijk blijven.
Daarvoor hebben we de volgende argumenten:






In andere kosten baten analyses over maaivelddaling in
veengebieden veranderen de kosten van beheer van bestaande natuur niet mee (Provincie Utrecht, 2014; NoordHolland, 2012; De Blaeij, 2013). Kosten voor natuur veranderen in KBA’s alleen als het oppervlak natuur verandert of als
natuur van plek verandert(Noord-Holland, 2012), bijvoorbeeld als verlies aan natuur door aanleg van wegen of havens
moet worden gecompenseerd (De Blaeij, 2013). In onze strategieën is dat niet zo.
In onderzoek is vooral aandacht voor het opnemen van (veranderingen in) de gebruikswaarde van natuur en niet voor
veranderingen in kosten van beheer (De Blaeij, 2013). Er zijn
geen kentallen waardoor bijvoorbeeld doelrealisatie natuur
kan worden gekoppeld aan veranderingen in kosten voor beheer. Daardoor zou het in beeld brengen van veranderingen
in kosten van beheer veel tijd in beslag nemen. De gebruikswaarde nemen we wel mee door de recreatieve waarde van
natuur te berekenen (Kuik et al., 2006).
Natuurbeheerders ontvangen van de overheid per natuurdoeltype standaardprijzen voor beheer. Beheervergoedingen
van de overheid hangen af van het natuurdoeltype. Op dit
moment is 85% van het budget van natuurbeherende organisaties is afkomstig van de overheid. (mondelinge mededeling
Chris Bakker, it Fryske Gea). Politieke keuzes over budget
voor natuurbeheer zijn in alle strategieën gelijk. Verder zouden kosten voor natuurbeheer pas veranderen als natuurdoeltypen in het gebied worden aangepast. Het effect van



verandering van natuurdoelen is geen onderdeel van onze effectanalyse.
Het effect van de strategieën op omstandigheden voor natuur
(Natura 2000) wordt door ons als verwaarloosbaar geschat
omdat geen natuurgebieden onder water worden gezet of van
droog veranderen in plas-dras waardoor beheermaatregelen
fundamenteel wijzigen.

Merk op: in alle strategieën bestaat wel de mogelijkheid dat het
boezempeil in de zomer wordt verhoogd om de landbouw tijdens
droogte van voldoende water te voorzien. Hierdoor vermindert de
draagkracht van natte blauwgraslanden bij de boezem waardoor
maaibeheer extra duur wordt. Dit effect treedt nu ook al op. Bij het
gebiedsgericht uitwerken van de veenweidevisie kan dit een aandachtspunt zijn.
3.5.9 Effecten op landschap en archeologie
De effecten op landschap en archeologie zijn kwalitatief bepaald.
Behoud van het veenlandschap is gescoord als het aantal hectares
veengrond dat in 2050 nog aanwezig is. Veengrond moet volgens
bodemkundigen minimaal 40 cm veen in de bovenste 80 cm bevatten. Het ontginningspatroon van het veenlandschap is ook te behouden als er geen veen meer aanwezig is maar we nemen aan dat behoud van veen positief bijdraagt aan behoud van het veenlandschap.
We werden door inwoners van de veenweiden overigens ook gewezen op de uitgeveende veenpolders waar het landschap zich nauwelijks onderscheidt van de naastgelegen niet uitgeveende gebieden
(Haskerveenpolder; grote veenpolders bij Heerneveen en de polders
bij Oudega HON). Blijkbaar kan veenlandschap ook zonder veenondergrond ervaren worden.
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Verstoorders van archeologie moeten onderzoek doen en archeologie
opgraven. Archeologisch onderzoek kan tonnen per nederzetting
kosten en men schat dat er enige honderden nederzettingen in de
veengebieden waren. De vraag is of aanpassen van het peil als verstoring wordt gezien in de Monumentenwet 1988 en of er een verstoorder is aan te wijzen die verantwoordelijk is voor archeologisch
onderzoek. De aan of afwezigheid van een verstoorder in de zin van
de monumentenwet is geen aspect in onze beoordeling.
Volgens het verdrag van Malta moet archeologie zoveel mogelijk in
de grond worden geconserveerd. Het verdrag van Malta is in 2007 in
de Monumentenwet 1988 verwerkt. Het verdrag stelt dat archeologische waarden als onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed dienen te worden meegenomen en te worden ontzien bij de
ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen. Dit betekent
dat de archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard
moeten worden. Een strategie die maaivelddaling en veenoxidatie
afremt is daarom beter voor archeologie dan een strategie die maaivelddaling accepteert. In het hele veenweidegebied kan archeologisch erfgoed worden aangetroffen, maar extra belangrijk voor behoud zijn gebieden waar het veen is afgedekt door klei en gebieden
waar nog een dik veenpakket aanwezig is. In gebieden met minder
dan 40 (of zelfs 80) cm veen is de verstoring vaak al zo groot dat de
kans op bijzondere en intacte archeologische vondsten erg klein is.
Voor behoud van (de context) van archeologie is het ook belangrijk
dat het (micro)reliëf van het landschap in stand blijft. We hebben
een grens van maximaal 30 cm maaivelddaling in 40 jaar aangehouden als veilige grens voor archeologie. Hoe beter een strategie
scoort op de hoeveelheid grond met minder dan 30 cm maaivelddaling des te beter scoort de strategie in de MCA op behoud van archeologie.

3.5.10 Behoud voorraad zoetwater en tegengaan
verdroging omringende zandgebied
Van Houten et al (2014) geven in het Verdiepingsdocument bij de
Factsheets veenweiden een goed overzicht van de effecten van
maaivelddaling op de voorraad zoetwater en de verdroging van het
omringende zandgebied.
Voor beoordeling van deze effecten zijn thema’s 1, 2, 5 en 6 uiit
Figuur 8 en Figuur 9 relevant.
1 en 6) Doordat het peil aangepast wordt aan de bodemdaling,
komt meer zoete kwel diepe polders in dan het gebied wordt
uitgepompt om een goede drooglegging te handhaven. Door
maaivelddaling en hiermee samenhangende verlaging van de
grondwaterstand neemt de hoeveelheid zoetwater boven het zoute
grondwater af. Dit heeft een relatieve verschuiving naar boven van
het zoet zout grensvlak tot gevolg (proces nummer 6 in de figuur).
5) Kwel in beekdalen. De beekdalen in het gebied worden
gevoed met lokale kwel. Doordat meer water naar het
veengebied wegzijgt kan de kwel afnemen. Dit kan leiden tot
verdroging waardoor de omstandigheden voor de natuur
sterk veranderen.
Het verdiepingsdocument gaat niet in op de zoetwatervoorraad in
het omringende zandgebied. Er is wegzijging van grondwater uit
hooggelegen gebieden naar laaggelegen veengebieden. Hierdoor
daalt de grondwaterstand in bijvoorbeeld de Friese Wouden. Dit
heeft mogelijk effecten op de beschikbaarheid van zoet water in
deze gebieden voor landbouw, natuur en waterwinning. Door
verlaging van de grondwaterstand neemt de tegendruk van het
zoete water tegen het zoute water af en kan het zoute water stijgen.
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Net als in de veengebieden wordt de voorraad zoet water aan de
boven- én aan de onderkant kleiner.
We hebben ons modelinstrumentarium (paragraaf 3.4.11) ingezet
om meer inzicht te krijgen in de effecten van de toekomst
strategieën voor de veenweiden (zie Hoofdstuk 5 voor een
beschrijving van de strategieën) op de zoetwatervoorraad,
beschikbaarheid van water voor natuur en landbouw in de
omringende zandgebieden en kwel in beekdalen. De conclusies staan
in hoofstuk 6.
Redeneerlijn extra wateraanvoer onderwaterdrainage en
hogere zomerpeilen
Algemeen wordt aangenomen dat onderwaterdrainage vanwege een
toegenomen verdamping leidt tot extra wateraanvoer. In Friesland
gaat het dan met name om extra aanvoer vanuit het IJsselmeer. Dit
zou kunnen leiden tot een extra beslag op de waterbuffer in het
IJsselmeer. In de praktijk is eerder sprake van het tegendeel.
Immers, onderwaterdrainage (i.c.m. een hoger zomerpeil) maakt
het mogelijk meer water te bufferen in het regionale watersysteem
en de bodem. Als deze extra voorraad wordt benut voor de
toegenomen verdamping wordt in kritieke droge perioden juist een
minder groot beroep gedaan op het IJsselmeer. De extra
wateraanvoer voor onderwaterdrainage speelt alleen wanneer in een
korte periode de waterpeilen moeten worden opgezet ( b.v. in het
voorjaar bij omschakeling naar hogere zomerpeilen). In die perioden
van het jaar is de waterbuffer op het IJsselmeer ruim voldoende. Het
lijkt paradoxaal, maar de extra waterbehoefte van
onderwaterdrainage kan bij een goed gebruik van de extra voorraad
in de polders dus ook leiden tot een ontlasting van de waterbuffer op
het IJsselmeer.

Figuur 8. Huidige geohydrologische situatie veenweidegebied (bron: verdiepingsdocument bij de factsheets veenweidevisie fase 1

39

Figuur 9. Toekomstige geohydrologische situatie bij verdergaande maaivelddaling
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3.5.1 Effecten van gaswinning
Ook door gaswinning daalt de bodem. Maar bodemdaling door gaswinning en maaivelddaling door veenafbraak verschillen duidelijk
van elkaar. Bij gaswinning daalt een groot gebied min-of-meer gelijkmatig. Dit leidt tot op heden algemeen nauwelijks tot schadegevallen in Fryslân. Bodemdaling door veenafbraak heeft geen invloed
op de bestaande gaswinningslocaties. Dit thema is daarom niet betrokken in de effectanalyse. Wel is het zaak om bij de beoordeling
van de effecten van toekomstige winlocaties de bodemdaling te betrekken die optreedt door veenafbraak. Effecten zullen elkaar met
name versterken als het over waterbeheer gaat.
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4 Visie van belanghebbenden op de opgaven

worden de maatschappelijke opgaven zoals ze in hoofdstuk 3 zijn
benoemd thematisch uitgewerkt (§ 4.1).
4.1

Wat is de visie van betrokkenen op de opgaven waar het veenweidegebied voor staat? Daar is tijdens de huiskamerbijeenkomsten en
de eerste serie gebiedsbijeenkomsten uitgebreid over gesproken. De
analyse daarvan komt in § 4.2 aan de orde. Daaraan voorafgaand

Thematische uitwerking opgaven

In tabel 1 is per opgave uitgewerkt om welke beoogde kwaliteiten
het gaat, wat effecten zijn bij ongewijzigd beleid en welke opgaven
daaruit voortvloeien als we de gewenste kwaliteiten willen behouden
en negatieve effecten tegen willen gaan.

Tabel 1. Thematische uitwerking per opgave.

Natuur en landschap

1. Behoud landschap, archeologie en cultuurhistorie

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

Ontginningspatroon (verkaveling,
zichtlijnen langs sloten), archeologie
en openheid.

Grotere hoogteverschillen tussen
percelen, keringen en wegen.

Behoud archeologische waarden,
vooral in klei op veen gebieden door
beperken maaivelddaling en behoud
veen.

Voorkomen dat archeologische vindplaatsen blootgesteld worden aan
zuurstof?

2. Bevorderen leefgebied van
weidevogels (aantallen en
populaties)
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Grote aaneengesloten gebieden met
waterpeil en extensief beheer geschikt voor weidevogels.

Verdwijnen van veengrond als drager
van het landschap.

Behouden en versterken herkenbaarheid landschap. Behoud van veen als
drager van het landschap.
In het pure veengebied is de kwaliteit
van weidevogelgebieden achteruitgegaan door verdroging. In het veengebied met een kleidek is dit proces
langzamer gegaan en zijn nog geschikte weidevogelgebieden. Bij
doorgaande maaivelddaling zal ook in
deze gebieden de kwaliteit van wei-

Bijdragen aan de uitvoering van de
weidevogelvisie door geschikte
drooglegging in weidevogelgebieden.

Natuur en landschap

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

devogelgebieden achteruitgaan.
3. Tegengaan verdroging natuur

Door afname van de kwel van grondwater naar deze gebieden en steeds
meer wegzijging van water naar lager
gelegen gebieden neemt de verdroging toe. Hierdoor wordt het voor
beheerders moeilijker om de natuurdoelen Natura 2000 te halen.

Voldoende water van geschikte kwaliteit op de goede momenten in natuurgebieden.

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

4. Voorkomen aantasting van
gebouwen

Hoge grondwaterstanden beschermen
houten funderingspalen tegen verrotting en voorkomen verzakken van
gebouwen die gefundeerd zijn op
staal.

De hoeveelheid door droogte aangetaste houten funderingspalen neemt
toe en meer gebouwen worden aangetast door verzakkingen.

Behoud van de stabiliteit van de fundering van gebouwen door beperken
maaivelddaling of vervangen funderingen.

5. Voorkomen aantasting van
wegen en infrastructuur

Een stabiele ondergrond voor lokale
wegen.

Door maaivelddaling gaat de kwaliteit
van lokale wegen achteruit door verzakking. Dit kan onveilige situaties en
ongelukken veroorzaken.

Behoud van de stabiliteit van lokale
wegen.

Gebouwen en infrastructuur

Alle Natura 2000 gebieden in de
veenweide vallen in de categorie Meren en moerassen.

Een stabiele ligging van riolen en
drinkwaterleidingen
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Riolen en drinkwaterleidingen kunnen
verzakken en gaan scheuren. Huisaansluitingen kunnen losscheuren.

Beperken wegzijging en bevorderen
van kwel op de juiste locaties.

Voldoende dekking voor ondergrondse kabels en leidingen door bovenliggende grond.

Gebouwen en infrastructuur

Beoogde kwaliteit

Bescherming voor kabels en leidingen.

Waterbeheer

6. Tegengaan verdroging /
droogteschade aangrenzend
zandgebied

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

Kabels en leidingen komen dichter
aan het oppervlak te liggen waardoor
de kans op aantasting toeneemt.`

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

Voldoende water van goede kwaliteit
beschikbaar voor landbouw, natuur
en drinkwatervoorziening.

Door maaivelddaling stroomt grondwater makkelijker van het zandgebied naar het veenweidegebied. Het
zandgebied verdroogt daardoor en in
het diepe veenweidegebied neemt de
kwel toe. De kweldruk in beekdalen
kan ook verminderen.

Voldoende water van geschikte kwaliteit op de goede momenten beschikbaar in het aangrenzend zandgebied.

Voorkomen vernatting van het diepe
veenweidegebied door kwel vanuit
het aangrenzende zandgebied.
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Effect bij ongewijzigd beleid

Behoud van kwelafhankelijke natuur
en droog nat gradiënten in beekdalen.

7. Verbeteren waterkwaliteit
(KRW)

De KRW richt zich op minder voedingsstoffen in het water zodat het
water een natuurlijker leefomgeving
is voor organismen.

Na een piekbelasting aan voedingsstoffen door veenafbraak neemt de
belasting als er minder veen over is.
Na 2050 zal de belasting door veenoxidatie geleidelijk minder worden.

Voorkomen van het uitspoelen van
voedingsstoffen van landbodems naar
het oppervlaktewater.

8. Behouden voorraad zoet
grondwater

Er is voldoende grondwater van goede kwaliteit beschikbaar voor drinkwaterbereiding.

Door maaivelddaling komt het maaiveld dichter bij het zilte grondwater.
De bergingscapaciteit van de bodem
voor zoetwater neemt daardoor af
waardoor de winbare hoeveelheid

Behoud van de voorraad winbare
grondwater voor drinkwaterbereiding.

Waterbeheer

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

zoet grondwater ook afneemt.
9. Beperken kosten waterbeheer

Waterbeheer is nodig om de drooglegging aan te laten sluiten bij de
eisen die gebruiksfuncties stellen.

Het waterschap investeert per hectare meer in het waterbeheer in het
veengebied dan in het klei of zandgebied. Deze kosten nemen toe bij ongewijzigd beleid.

Het bedienen van de verschillende
gebruiksfuncties en beperken van de
(toename van de) kosten van waterbeheer.

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
effecten tegengaan.

10. Klimaatadaptatie: vergroten
weerstand en / of veerkracht
extreme regenbuien, zachtere
winters, waterberging. Niet
groter laten worden van de
inlaat van IJsselmeerwater.

Het gebied kan regenwater opvangen
en bergen totdat het is afgevoerd. Er
is weinig wateroverlast voor bewoners, verkeer en ondernemers. In
droge tijden kan genoeg water uit het
IJsselmeer worden ingevoerd.

Klimaatscenario’s voorspellen dat het
klimaat in Nederland warmer wordt
en extremer. Dat betekent langere
droogteperiodes met watertekorten
en intensievere regenbuien met meer
kans op wateroverlast.

Voldoende waterbergingscapaciteit
behouden / ontwikkelen en de watervraag van het gebied tijdens droogteperiodes verkleinen / niet vergroten.

11. Vermindering uitstoot broeikasgassen

Veenbodems bevatten in verhouding
tot zand- of kleibodems een grote
voorraad koolstof.

Door veenoxidatie neemt de voorraad
koolstof in de bodem af en neemt de
hoeveelheid broeikasgassen in de
atmosfeer toe.

Behouden van de voorraad veen in de
bodem.

Klimaat
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Economie

4.2

Beoogde kwaliteit

Effect bij ongewijzigd beleid

Opgave: behouden kwaliteiten en
negatieve effecten tegengaan

12. Ontwikkelingsperspectief
landbouw

Moderne en rendabele landbouw die
schoon en zuinig en in harmonie met
de omgeving functioneert

De landbouw kan vaker in functieconflicten verwikkeld raken door verdere
maaivelddaling.

Voldoende productie van voer van
goede kwaliteit. Verkaveling geschikt
voor intensieve landbouw. Voldoen
aan milieunormen. Maatschappelijk
draagvlak voor de landbouw.

13. Ontwikkelingsperspectief natuur en recreatie

Toegankelijkheid veenweidegebied
vergroten.

De verdroging van natuur neemt toe.
Hierdoor staan Natura 2000 doelen
onder druk en moeten meer inspanningen worden gedaan om de doelen
te halen.

Behouden van veenvormende processen die belangrijk zijn voor behoud
van veengebieden. Stimuleren van
weidevogels. In het algemeen vernatten van gebieden om zeldzame natuurtypes te beschermen.

14. Duurzame energieproductie
en bio-based economy

Ruimte voor windenergie. Productieve
bodems en voldoende water voor
biomassaproductie.

Visie van belanghebbenden op de opgaven

Tijdens vijf huiskamerbijeenkomsten met agrariërs en woningeigenaren en zes gebiedsbijeenkomsten met alle belanghebbenden in
gemeente- en dorpshuizen is door bewoners en ondernemers in de
veenweidegebieden gesproken over wat de gesignaleerde opgaven
en knelpunten voor hun betekenen.
Daarbij werd er verschillend gereageerd op de opgaven en knelpunten. Een aantal mensen zagen geen probleem: “Als je in een veen46

De kansen van paludicultuur (natte
landbouw) onderzoeken en waar mogelijk benutten voor functiecombinaties landbouw, natuur en recreatie.

weidegebied woont zijn dit de consequenties.” Een ander geluid was:
“De knelpunten die we nu zien, zijn nog maar het topje van de ijsberg.” Niettemin willen betrokkenen met elkaar nadenken over hoe
het ook anders zou kunnen. Er is grote bereidheid tot samenwerken
in de veenweidegebieden: “Laten we niet tegenover elkaar staan,
maar samen kijken naar wat er mogelijk is.” Daarbij was de constatering dat de knelpunten niet overal hetzelfde zijn, maar van gebied
tot gebied verschillen. Dat betekent ook dat oplossingen van gebied
tot gebied kunnen verschillen: “Er is maatwerk nodig.”

De volgende paragrafen schetsen ons beeld van de actoren en hun
belangen. Daarbij moeten we helaas voorbij gaan aan diversiteit
tussen actoren binnen een groep. Zoals een gesprekspartner zei: ‘ik
wil niet gezien worden als DE boer maar als EEN boer’. We hebben
wel het vertrouwen dat we het algemene beeld goed hebben neergezet maar het blijft belangrijk om dit in gebiedsprocessen te blijven
toetsen.
4.2.1 Agrariërs
Het merendeel van de Friese agrariërs wil zich blijven specialiseren
in de melkveehouderij en verder groeien: daarvoor is meer grond
nodig en een hogere productie per hectare. De landbouw investeert
in nieuwe stallen, meer jongvee en grond. De bouw van nieuwe zuivelfabrieken bij Heerenveen en de goede melkprijs maakt deze keus
begrijpelijk. Vanwege het lage rendement op investeringen in de
landbouw is er weinig ruimte voor experimenten met bijvoorbeeld
natte teelten. OP veel bedrijven zijn de investeringen voor de komende 20-30 jaar gedaan. Sommige boeren doen op delen van hun
bedrijf aan agrarisch natuurbeheer omdat ze belang hechten aan
bijvoorbeeld weidevogels en een bepaald percentage minder productieve gronden inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Men geeft aan dat
de samenwerking met natuurbeheerders steeds beter verloopt maar
men ziet ook dat daar minder geld is waardoor het moeilijk is om
afspraken te maken. Pachtprijzen worden hoger als contracten moeten worden verlengd. Er is behoefte aan langjarige afspraken met de
overheid die zekerheid bieden. Op dit moment is de melkprijs goed,
maar dat is niet altijd zo geweest. Omdat individuele boeren weinig
invloed hebben op de melkprijs, kan men alleen meer verdienen
door kosten te besparen of meer te produceren tegen dezelfde kosten.
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In de huiskamerbijeenkomsten met agrariërs is ingezoomd op de
mogelijkheden voor andere peilen en andere vormen van drainage.
Overheersend was de angst voor het onbekende: men kan de (bedrijfseconomische) gevolgen van peilveranderingen niet inschatten.
Daarbij is er onvoldoende kennis (onder Friese omstandigheden)
over het verband tussen grasopbrengst en peilen, zowel met betrekking tot natschade als droogteschade. Daarbij gaat het niet alleen
om de kilo’s, maar ook om kwaliteit en oogstbaarheid. Daarnaast is
men bevreesd voor veeziekten (leverbot) en waardedaling van de
grond bij hogere waterstanden. De grondwaarde is mede bepalend
voor financieringscapaciteit, hypothecaire dekking en rentetariefstelling. En dat alles tegen de achtergrond van een verwachte uitbreiding van de melkproductie bij het verdwijnen van de melkquotering
in 2015. Anderzijds stonden agrariërs open voor nader onderzoek en
experimenten met andere peilen en onderwaterdrainage, alsmede
inpassing van ‘natuurgronden’ met hoger peil in de bedrijfsvoering.
In de eerste serie gebiedsbijeenkomsten stond onder meer het toekomstperspectief voor de landbouw centraal. De landbouw wordt
breed gezien als een belangrijke drager van het veenweidelandschap, zowel economisch als ook landschappelijk. Dat zal ook in de
toekomst zo blijven. De landbouw staat positief tegenover het onderzoeken van aanpassingen om maaivelddaling te voorkomen of te
vertragen. Er blijkt behoefte aan praktijkproeven onder Friese omstandigheden met nieuwe technieken als hogere zomerpeilen en onderwaterdrainage die in West Nederland goed lijken te werken. Maar
men wil zelf ervaren of dit soort innovaties ook passen bij Friese
bedrijfsstijlen en toekomstplannen. Daarbij is het belangrijk dat tijdelijke situaties (natuur/weidevogels/hoger peil) niet worden vastgelegd in bestemmingsplannen en peilbesluiten. Men wil weer terug
kunnen naar de ‘oude’ situatie als een innovatie niet bevalt.

Er kwamen ook kansen op tafel. In het noordelijke veenweidegebied
is al veel initiatief om landschappelijke kwaliteiten te behouden en te
versterken. Overheden kunnen die ondersteunen en versterken.
Agrarisch natuurbeheer wordt gezien als goede optie mits er genoeg
geld voor is. En sommige boeren willen aan de slag met nieuwe verdienmogelijkheden onder nattere omstandigheden, zoals visteelt. De
meeste boeren geven aan dat je de maaivelddaling moet accepteren, zeker op plaatsen waar nog maar weinig veen in de grond zit.
Stoppen van de maaivelddaling (dan wordt het zeer nat) ziet men
alleen zeer lokaal als optie. Voor het vertragen van de maaivelddaling ziet men meer kansen, maar dan alleen als er nog een goede
boterham kan worden verdiend. Financiële compensatie voor lagere
productie of verlies van grond aan andere functies is voor veel agrariërs niet aantrekkelijk. In deze periode is het hebben van genoeg
hectares een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien. Compensatie door ruilen van grond is aantrekkelijker.
Een mogelijk interessant (en nader te onderzoeken) aspect dat naar
voren kwam is het verband tussen peil en ammoniakuitstoot. Bij
diepe peilen zal in de zomer veel veen mineraliseren, wat resulteert
in hoge stikstofgehaltes in bodem en gras. Dat leidt op melkveebedrijven gemakkelijk tot een –te- eiwitrijk rantsoen, wat op zijn beurt
resulteert in een hogere ammoniakuitstoot. De totale ammoniakuitstoot van een melkveebedrijf is medebepalend voor de ontwikkelruimte van een melkveebedrijf. Draaien we dat om, dan zou verhoging van het waterpeil in de zomer kunnen bijdragen aan lagere
stikstofgehalten in het gras en dus aan een lagere ammoniakuitstoot
en daarmee aan extra ontwikkelruimte voor melkveebedrijven.
4.2.2 Eigenaren van gebouwen
Woongenot en de waarde van de woning zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gebouwenbezitters. Gebouwenbezitters met pro48

blemen hebben ervaren dat ze juridisch gezien weinig kans maken
op schadevergoeding voor aangetaste funderingen. Naast beschadigde funderingen worden ze geconfronteerd met lekkende riolen en
verzakkende tuinen. Van aannemers krijgen ze tegenstrijdige adviezen over mogelijke oplossingen.
De waarde van woningen hangt ook af van de kwaliteit van de leefomgeving. Een mindere drooglegging (hoger slootpeil) betekent ook
dat er bij intensieve regenbuien vaker water op straat zal staan. Als
natuurgebieden natter worden of als landbouw wordt veranderd naar
natte natuur verandert het landschap (veel mensen willen het veenweidelandschap behouden) en vreest men muggenplagen. Tijdens
het vernatten van de Onlanden bij Peize is de ontwikkeling van
muggen vanaf 2009 tot en met 2012 gevolgd. In 2012 was er nog
geen toename van steekmuggenlarven geconstateerd (Bestuurscommissie Peize, 2012). Wellicht zijn er meer voorbeelden te vinden
om de zorg voor muggenplagen weg te nemen.
De huiskamerbijeenkomst met betrokkenen stond enerzijds in het
teken van lusten en lasten: “de landbouw profiteert van lage peilen,
bewoners dragen de kosten”. Anderzijds gaf men aan te willen waken voor een slachtofferrol: “de juridische weg van schadevergoedingen is een doodlopende weg”. Er werd geopteerd voor een totaalbeleid waarin schadevergoeding slechts het sluitstuk is. Voorgesteld is om een trits “voorkomen, vertragen, accepteren’ te hanteren, analoog aan de in WB21 gehanteerde trits “vasthouden, bergen,
afvoeren”, waarbij de inzet zou moeten zijn om per deelgebied het
maatschappelijk optimum te vinden. Het waterschap werd daarbij
een belangrijke rol toegedicht. Daarnaast gaf men aan het belangrijk
te vinden om te investeren in “inventariseren en informeren”, met
ook rollen voor de makelaardij en gemeenten. We adviseren gemeenten om op dit vlak actiever worden vanuit de gemeentelijke

zorgplicht rond grondwater en rioleringen en in het kader van de op
handen zijnde Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie.
Ook de eerste serie gebiedsbijeenkomsten ging over de lusten en de
lasten. “Daar moet opnieuw naar worden gekeken”. Woningeigenaren kunnen zich goed vinden in de trits “voorkomen, vertragen, accepteren”. Daar hoort dan wel een fatsoenlijke schaderegeling bij,
niet als startpunt, maar als sluitstuk. Iedereen is het er over eens
dat goede informatievoorziening cruciaal is. Zodat niemand zich bekocht voelt en het financiële probleem deels verdisconteert in de
(ver-)koopprijs van woningen. Intermediairs als makelaars kunnen
een goede rol spelen bij deze informatievoorziening. Ook van gemeenten wordt een actievere rol verwacht vanuit hun grondwateren rioleringszorgplicht.
4.2.3 Gemeenten (beheerders van infrastructuur en
rioleringen)
Gemeenten hebben een vast budget voor beheer van infra en riolen.
Het budget voor beheer van infra komt van het gemeentefonds en
voor rioolbeheer mogen gemeenten zelf een rioolheffing vaststellen.
Gemeenten zijn in de regel terughoudend met het verhogen van de
rioolheffing omdat bestuurders de lasten voor de burger niet willen
verzwaren. We veronderstellen dat er de komende jaren geen extra
budget beschikbaar komt om maatregelen te nemen om met maaivelddaling om te gaan.
In de eerste serie gebiedsbijeenkomsten bleek dat de knelpunten die
maaivelddaling teweeg brengt voor de infrastructuur nauwelijks bij
gemeenten op het netvlies staan: “Een goede inventarisatie zou
welkom zijn”. Anderzijds kan het probleem ook bij regulier onderhoud worden aangepakt: “overal waar minder dan 80 cm veen zit,
kun je het veen onder een weg vervangen door een zandbed. Dat
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kost wel wat, maar je bent in een keer van het probleem af”. Verder
ervaren betrokkenen de infrastructurele knelpunten vooral als “iets
wat er bij hoort”.
Nieuwe aanknopingspunten liggen er mogelijk in het thema “Klimaatadaptieve stad” vanuit het Deltaprogramma Nieuwbouw en
Herstructurering. Geconstateerd werd dat ook dit thema nog maar
bij weinig gemeenten op het netvlies staan. Dat kan mogelijk veranderen na de Deltabeslissingen in september 2014.
4.2.4 Nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, eigenaren van kabels en leidingen)
Het garanderen van leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten is belangrijk voor nutsbedrijven. Zolang ondergrondse infrastructuur veilig op diepte ligt verandert er voor deze
partijen niet zoveel. Meerkosten ontstaan als maaivelddaling zo snel
gaat dat onderhoud versneld moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld
om te voorkomen dat leidingen bevriezen of gemakkelijk door
graafwerkzaamheden worden geraakt (in de regel zijn leidingen
meer dan 50 cm diepte goed beschermd tegen vorst). Ondergrondse
infrastructuur is beschermd via de grondroerdersregeling die bij
graafwerkzaamheden een inventarisatie van de ligging van kabels en
leidingen verplicht stelt.
In het veenweidegebied ligt 90 km transportleiding van Vermillion.
Daarvan ligt 25 kilometer in het gebied waar in 2050 geen veen
meer zal zijn.
4.2.5 Natuurbeheerders
Natuurbeheerders maken zich vooral zorgen over de verdroging van
natuurgebieden die de kwaliteit van natuur aantast en het halen van

de Natura 2000 doelstellingen bemoeilijkt. Met verdroging bedoelt
men dat het grondwater daalt ten opzichte van het natuurlijke niveau of dat ongeschikter gebiedsvreemd water lokaal grondwater
vervangt. Regenwater, grondwater en oppervlaktewater bieden andere groeimogelijkheden voor natuur. Verdrogingsbestrijding gaat
daarom over voldoende water van een passende kwaliteit (kwantiteit
en kwaliteit). In Natura 2000 beheerplannen is hiervoor veel aandacht.
Verdroging volgens de 4e Nota Waterhuishouding (1998):
een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand
in het gebied onvoldoende hoog is dan wel de kwel (water
dat omhoog komt) onvoldoende sterk om bescherming van
de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop functietoekenning is gebaseerd, in dat gebied te
garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als
verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage
grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd.
Naast zorgen zijn er ook goede berichten. De kwaliteit van het water
dat natuur voedt is door maatregelen in landbouw en industrie verbeterd. De Kaderrichtlijn Water, mestbeleid en milieuwetgeving werpen hun vruchten af. Helaas blijft de biodiversiteit in Nederland wel
dalen. Natuurbeleid is dus nog niet af. Dit blijkt ook dat cijfers over
de lokale natuurkwaliteit, voor 80% voldoet deze in Nederland niet
aan de doelstelling (zie voor meer informatie Compendium voor de
leefomgeving).
De eerste serie gebiedsbijeenkomsten was vooral toegespitst op de
toenemende verdroging van Natura 2000 gebieden als het veen in
omringende gebieden verdwijnt. Zonder aanvullende maatregelen
50

zal de natte natuur daar veranderen in droge natuur. Sommigen zien
dat als een natuurlijk proces. Anderen stellen dat de veenmoerassen
en weidevogelgebieden in Fryslân op wereldschaal uniek zijn en vinden het belangrijk om extra te investeren in bufferzones met hoog
water. “We hebben als maatschappij ook al veel geïnvesteerd in de
Natura 2000 gebieden, gooien we die investering zo maar weg? En
wat betekent verandering van landschap voor de recreatie?”. De
nieuwe situatie biedt ook kansen. Op laaggelegen landbouwgronden
ontstaan in de toekomst kwelgebieden door maaivelddaling. In deze
gebieden waar sprake is van regionale kwel vanuit het Drents plateau, liggen kansen voor nieuwe natuur, eventueel in combinatie
met waterberging. Als dat samen kan gaan met bedrijfsontwikkeling
voor de landbouw, valt daar zeker over te praten. Voor natuurbeheerders zijn de Natura 2000 doelstellingen daarbij wel een harde
randvoorwaarde. De financiering van natuur door provincies is bepaald aan de hand van het beheerplan. In dit beheerplan staan de
harde doelen voor natuur die moeten worden gehaald.
Natuurbeheerders staan open voor het ruilen van grond als dat betere omstandigheden voor natuurontwikkeling oplevert, bijvoorbeeld in
laaggelegen landbouwgronden. Ook werkt men steeds meer samen
met agrarische natuurverenigingen. Er is ook grond om te ruilen. In
totaal vervalt in Fryslân 4.500 van de 19.000 hectare oorspronkelijk
geplande nieuwe EHS. Van de bestaande natuur vervalt niets. Tot en
met 2027 koopt de provincie nog 2.400 hectare landbouwgrond om
natuur van te maken. Daarnaast wordt 6450 hectare grond die al is
gekocht nog ingericht als natuur (Website Fryslân). Met een voorraad van 8.850 ha (2.400 + 6.450) is natuur een serieuze partner in
discussies over kavelruil of ruilverkaveling.
Weidevogelbeheer komt in paragraaf 4.7 aan bod.

4.2.6 Provincie (beheer en ontwikkeling natuur,
landschap, economie)
Het Streekplan van Fryslân hanteert een veel gebruikte definitie die
de kwaliteit van de ruimte in drie elementen verdeeld (Streekplan
Fryslân 2007 Om de kwaliteit van de Romte):
 Gebruikswaarde: functionele geschiktheid, economie, doelmatig
gebruik, aanleg en beheer, samenhang en bereikbaarheid.
 Belevingswaarde: identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, beleving
en zingeving.
 Toekomstwaarde: doelmatigheid in tijd, flexibiliteit, robuustheid
en duurzame structuur.
De provincie zet bij veranderingen in gebruik en inrichting van de
ruimte in op verhoging van de kwaliteit van de ruimte (Grutsk op ‘e
Romte!, ontwerp structuurplan 2012). Dit betekent dat de belevingswaarde en de toekomstwaarde meer dan voorheen aandacht
krijgen. Dit kan ook gevolgen hebben voor afwegingen over waterbeheer. Hierdoor kunnen omstandigheden voor gebruiksfuncties
veranderen (bebouwing en infrastructuur, landbouw, natuur). De
provincie is verantwoordelijk voor een breed spectrum aan maatschappelijke opgaven, voor de veenweidevisie springt de samenhang
met landschap en weidevogels in het oog. Natuur en waterbeheer
komen aan bod bij het behandelen van natuurbeheerders en waterschap.
De verkavelingsrichting in de brede zone (klei, k-o-v, veen) die diagonaal over Fryslân loopt vertelt het verhaal van de ontginning van
Fryslân en is daarmee het behouden zeer waard. Vanuit archeologisch oogpunt bovendien een zone waar veenterpen in het veen onder de klei, overspoelde terpen in het kleidek en terpen op dit kleidek voorkomen en daarmee een zeer goed bewaarde gelaagdheid
aan bewoningsplaatsen. Het is van belang de conserverende werking
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van het kleidek te koesteren en die vormen van grondgebruik die dit
ondersteunen daarbij te zoeken. Bij ontwikkeling naar ander grondgebruik blijft de opstrekkende verkaveling leidend en vormen de
bebouwingslinten (met boerderijplaatsen) en verspreide bewoning
buiten de linten van kleine boerderijtjes en arbeidershuisjes de belangrijkste herkenning van de ontginning van de veenpolderfase. De
aan polderdijken verwante waterbouwkundige elementen zouden
herkenbaar gehouden moeten worden, bij voorkeur (her)gebruikt.
De begrenzing van de veenpolders, de constructie van het poldersysteem herkenbaar houden, voortborduren op de middeleeuwse
verkaveling, de dorpslinten (met historische boerderijplaatsen) en de
uiting van aan de bebouwing afleesbare relatieve armoede van de
veenpolders zichtbaar houden.
Tenslotte zijn weidevogels voor de provincie Fryslân een belangrijk
onderwerp. Het aantal broedparen van veel soorten is de afgelopen
decennia afgenomen. De laatste jaren is er sprake van een stabilisatie en in sommige “Skriezekrites” in Fryslân neemt het aantal weidevogels zelfs weer toe! Wel beperkt het voorkomen van weidevogels
zich steeds meer tot de beste weidevogelgronden, met de beste
condities in termen van waterpeil, soort grasland en rust. Het concentreren van de inspanningen voor de bescherming van weidevogels op die gebieden levert daardoor de meeste resultaten op. Dit
zijn zogenaamde weidevogellandschappen: een samenhangend stelsel van goede weidevogelgebieden van minimaal 250 hectare groot.
Hierbinnen kunnen weidevogelpopulaties zich handhaven. In totaal
gaat het om 40.000 hectare. Buiten de weidevogellandschappen
beperkt de ondersteuning zich tot de coördinatie van vrijwillig weidevogelbeheer en kennisontwikkeling over duurzame rendabele
landbouw.

4.2.7 Recreatieondernemers
De herkenbaarheid van het landschap en de bevaarbaarheid van de
Friese wateren zijn belangrijke onderdelen van het verdienmodel van
de recreatieondernemers. De landschappelijke kenmerken die overkoepelend gezien worden als dé Friese landschapskwaliteit zijn de
weilanden met boerderijen, de verscheidenheid aan meren, de opvaarten en kanalen, en de variatie in oevers en weilanden. Waterrecreanten vinden het zicht op landschap en agrarische functies een
belangrijke positieve kenmerken van het Friese Merengebied.
De openheid van het landschap staat onder druk door maisteelt en
toenemende verbossing. De indruk is dat verbossing vooral samenhangt met een lager budget of ander beheer door gebiedsbeheerders
en minder met verdwijnen van het veen. Er lijkt geen grote behoefte
aan nieuwe grote meren te zijn. Wel liggen er kansen voor recreatief
gebruik van kleinere vaarwegen en plassen door fluisterboten en
kano’s. Voor deze vormen van recreatie zijn de grote Friese meren
niet zo geschikt maar de veenmoerassen en kleinere plassen wel.
Daarmee kan dit soort water bijdragen aan de verdere ontwikkeling
van de recreatie in Fryslân. Recreatie-ondernemers worden zich over
het algemeen meer bewust van hun belang bij landschap en willen
graag het gesprek met andere ondernemers in en buiten de recrea-
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tiesector aangaan over de ontwikkeling van het landschap. Recreatie
wordt dan niet alleen gebruiker maar ook medeproducent van het
landschap. In alle strategieën hebben recreatieondernemers de
ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen.
4.2.8 Wetterskip Fryslân (waterbeheerder)
Onder het motto 'Skjin wetter en droege fuotten' (Schoon water en
droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in
Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon en voldoende water (niet te veel en niet te
weinig) en bescherming tegen overstromingen. Daarbij is kosteneffectief werken een belangrijke uitdaging. De kosten van waterbeheer
in de veenweidegebieden stijgen. Vooral ophogen en beheren van de
boezemkeringen en het beheer van hoogwatervoorzieningen zijn
belangrijke kostenposten. Maaivelddaling leidt tot meer hoogteverschillen tussen natte en droge functies.
Verder neemt het waterschap een groot aantal maatregelen om de
doelen van de Kaderrichtlijn water te halen. Deze gaan over het robuust maken van het watersysteem tegen klimaatverandering en
overstromingen en het verbeteren van de ecologie (leefomstandigheden voor planten, vissen en dieren).

Kaderrichtlijn water: bescherming watersystemen van bron tot
zee
De Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op de bescherming van alle
Europese wateren en kent een ambitieuze taakstelling. In de considerans van de KRW (Richtlijn 2000/60/EG dd 23 oktober 2000)
staat:‘Water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als
zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden’. Daarmee
heeft de KRW een grote reikwijdte. Zowel de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater (dat is water dat gedeeltelijk zout
is door de nabijheid van zeewater, maar dat in belangrijke mate door
zoetwaterstromingen wordt beinvloed), kustwater en grondwater, als
ook de terrestrische ecosystemen en waterrijke gebieden die wat betreft waterbehoefte rechtstreeks afhankelijk zijn van water, vallen
onder de werkingssfeer van de KRW De KRW beslaat dus het gehele
watersysteem, van bron tot zee en van zoet tot zout en geeft daarvoor een samenhangend en Europees uniform wettelijk kader voor de
bescherming en het beheer. De kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen wordt afgemeten aan de chemische kwaliteit (onder andere
prioritaire stoffen), de morfologie van het systeem (natuurlijke versus
genormaliseerde wateren), de toestand voor nutriënten (fosfor, stikstof) en de ecologische kwaliteit c.q. de samenstelling van de aquatische levensgemeenschap (algen, macrofauna, waterplanten en vissen). De grondwaterstand en -kwaliteit zijn mede van invloed op de
ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren en de bij het grondwaterlichaam behorende terrestrische ecosystemen, zoals vochtige
blauwgraslanden en natte duinvalleien.
Bron Planbureau voor de leefomgeving, Kwaliteit voor later: ex ante
evaluatue Kaderrichtlijn water,
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Natura 2000: beleven, gebruiken en beschermen!
De staatssecretaris van EZ heeft voor Nederland ruim 160 Natura
2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de
rest (31%) is land. Ze maken deel uit van een samenhangend
netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel
van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en
ecologie. In een zogenaamd beheerplan leggen Rijk en provincies
vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt
is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor
en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle
direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden,
gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven
ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait
het om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden.
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn verplichten ertoe om voor
de natuurlijke habitats en de habitats van soorten waarvoor de
Natura 2000-gebieden zijn aangewezen een gunstige staat van
instandhouding te realiseren, overeenkomstig de daartoe per gebied geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen.
Bron: www.natura2000.nl

5 Strategieën
Dit hoofdstuk gaat in op de 4 strategieën die in het kader van de
visieontwikkeling op het Friese veenweidegebied zijn ontwikkeld.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het hoe en waarom van strategieën (§ 5.1) en de keuze voor 4 strategieën. Daarna worden deze strategieën gedetailleerd uitgewerkt. (§ 5.2) Tenslotte worden de
4 strategieën gerelateerd aan de geformuleerde opgaven (§ 5.3).
5.1

Wat is een strategie?

Een strategie is een samenhangende set van maatregelen gebaseerd
op bepaalde keuzes om vooraf gesteld doelen te behalen en op gewenste wijze om te kunnen gaan met toekomstige ontwikkelingen.
Samen geven de strategieën zicht op de verschillende ‘oplossingsrichtingen’ waarvoor gekozen kan worden (het ‘speelveld’). Per strategie wordt in beeld gebracht of en hoe de verschillende opgaven
opgelost kunnen worden en kansen kunnen worden benut, tegen
welke kosten en baten, en hoe dat voor verschillende deelgebieden
uitpakt. Op basis daarvan kunnen we keuzes maken voor de visie.
Strategieën laten zien wat zou kunnen, de visie maakt duidelijk wat
we willen.
5.2

Welke strategieën?

In het traject van visievorming zijn de volgende strategieën gehanteerd:
 Strategie 0: Recht zo die gaat: geen nieuwe maatregelen, bestaand beleid voortzetten. Dit is de referentiestrategie.
 Strategie 1: Verzachtende maatregelen: Recht zo die gaat, aangevuld met maatregelen die de nadelige gevolgen van maaivelddaling voor gebruiksfuncties beperken/ verzachten.
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Strategie 2: Parallelle sporen: Verzachtende maatregelen, en in
deelgebieden natte en droge gebruiksfuncties scheiden wanneer
hiertussen veel of grote conflicten bestaan. Geen netto verandering in oppervlakte functies.
Strategie 3: Nieuwe wegen: het voorkomen/ vertragen van
maaivelddaling door peilverhoging in combinatie met het ontwikkelen van landbouw onder nattere omstandigheden, nieuwe
functies en uitbreiden van recreatie.

Deze strategieën verschillen in de mate waarin ze de gevolgen en
de oorzaken van maaivelddaling bestrijden:
 Twee strategieën (Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen) richten zich op het meer of minder beperken van de gevolgen van maaivelddaling voor verschillende functies.
 Twee strategieën (Parallelle sporen en Nieuwe wegen) richten
zich ook op het meer of minder wegnemen van de oorzaken van
maaivelddaling.
Van Recht zo die gaat, via Verzachtende Maatregelen naar Parallelle
Sporen en Nieuwe wegen is in toenemende mate sprake van interventie in bestaande belangen en functies door inzet van instrumenten en middelen door overheden. Ook de tijdsdimensie speelt een
rol: Parallelle sporen en Nieuwe wegen hebben meer aanlooptijd en
proeftijd nodig dan Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen.
Een strategie waarbij alles onder water wordt gezet om de veenoxidatie en maaivelddaling stop te zetten ontbreekt. Daar is in het gebied (vrijwel) geen draagvlak voor en op voorhand is duidelijk dat
de kosten enorm zijn.
In de tweede serie gebiedsbijeenkomsten werden de 4 strategieën
breed onderschreven als een goede manier om naar het gebied te
kijken. Tegelijkertijd waren de meeste deelnemers realistisch over
de verandermogelijkheden: “je kunt wel van alles willen, maar het

moet economisch ook kunnen”. Gebiedskenmerken blijken voor iedereen belangrijk bij een keuze voor een bepaalde strategie: met
name de dikte van de resterende veenlaag, maar ook aan- of afwezigheid van functies zijn cruciaal. In een gebieden met een dikke
veenlaag, veel natuur en veel woningen met houten funderingen,
kom je tot andere keuzes dan in een gebied met nog maar weinig
veen, veel landbouw en weinig woningen. Maar een strategie moet
ook passen bij de behoeften en ambities van inwoners en ondernemers in het gebied. Versterken van lopende ontwikkelingen en bestaande ambities vergroot de haalbaarheid van een strategie.
5.2.1 Strategie 0: Recht zo die gaat
Strategie 0 accepteert maaivelddaling als noodzakelijk gevolg van de
landbouwkundige functie van het gebied. Andere functies zullen zich
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moeten aanpassen aan regelmatige peilaanpassingen die nodig zijn
om de maaivelddaling te volgen. De verdroging van natuurgebieden
wordt met aanvullende maatregelen in de gebieden zelf tegengegaan. Bermen, openbaar groen en tuinen worden regelmatig opgehoogd. Eigenaren van gebouwen zijn zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van funderingen. Beheerders van wegen, riolen en kabels
en leidingen moeten zelf bepalen hoe ze met maaivelddaling om
willen gaan. Door de verdergaande maaivelddaling en de peilaanpassingen ook in de hoogwatercircuits worden deze minder effectief.
Boezemkeringen krijgen door het dalend polderpeil grotere afmetingen. In het tabel 2 zijn de bij deze strategie behorende maatregelen
weergegeven.

Tabel 2. Maatregelen bij strategie 0: Recht zo die gaat

Agrariërs

Drainage vervangen

Voorlichting over verdwijnen veen en verdroging zandgebied

Bedrijfsstijl aanpassen aan nieuwe grond (als het veen opraakt)

Aanpassen situering bedrijfsgebouwen in verband met erfdaling

Vrijwillig agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer
Eigenaren van gebouwen

Infiltratiedrains

Voorlichting eigenaren, aannemers en makelaars

Funderingsherstel op eigen initiatief

Doorgaan met provinciale subsidieregeling funderingsherstel
Natuurbeheerders

Gebiedsvreemd water aanvoeren

Voorbehandelen gebiedsvreemd water in zuiveringsmoerassen

Vasthouden van gebiedseigen water

5.2.2 Strategie 1: Verzachtende maatregelen
In strategie 1 worden de nadelige effecten van maaivelddaling voor
diverse gebruiksfuncties zoveel mogelijk beperkt/ verzacht. Zo is
een drooglegging van meer dan 90 cm voor de landbouw niet nodig.
Scheuren en ploegen van grasland versterken de bodemdaling; met
de landbouw wordt daarom afgesproken om de huidige wijze van
maisteelt uit het veenweidegebied te ontmoedigen en graslandver56

Nutsbedrijven

Dieper aanleggen ondergrondse infrastructuur

Onderzoeken effecten maaivelddaling op zoetwatervoorraad en risico op
verzilting
Gemeente

Via bestemmingsplannen sturen op ruimtelijke kwaliteit

Herstel wegen en riolering
Waterschap

Beheer boezemkeringen

Beheer gemalen

Plaatsen en beheer stuwen (ook in hoogwatercircuits)
Provincie

Ruimtelijk beleid inzetten om openheid landschap en ontginningspatroon
van het landschap te behouden

Agrarisch natuurbeheer en in beperkte mate weidevogelbeheer

Accepteren verandering in natuur

nieuwing te beperken in die gebieden waar kerende grondbewerking
de maaivelddaling versneld. Hogere zomerpeilen en onderwaterdrainage worden beperkt en gericht ingezet in gebieden met functieconflicten, met grote kosten van waterbeheer of in de laagste delen van
het gebied. Hogere zomerpeilen en vasthouden van water verminderen het waterbergende vermogen van het systeem; daarom is een
grotere bemalingscapaciteit nodig of meer waterberging in de vorm
van verbreding van watergangen, aanleg van vaarwegen of meren.

Dit biedt kansen voor watergebonden recreatie. Maatregelen om
doelen van de Veenweidevisie, het provinciale weidevogel- en waterbeleid, en de EHS te realiseren worden zoveel mogelijk gecombineerd en optimaal op elkaar afgestemd. Dit betekent meer samenwerking tussen landbouw, natuur en water (groene allianties). Daarbij is het meeste te winnen in klei op veengebieden, veengebieden
met een kleidek, en veengebieden met > 80 cm veen. Op locaties

waar hoogwatercircuits niet meer effectief zijn, kiest Strategie 1
voor eindoplossingen. Bestaande subsidieregelingen voor funderingsherstel worden versterkt. Gemeenten wisselen kennis uit over
maaivelddaling en onderhoud van wegen en riolen.
In tabel 3 zijn de bij deze strategie behorende maatregelen weergegeven.

Tabel 3. Maatregelen bij strategie 1: Verzachtende maatregelen. De effecten van de cursief gedrukte maatregelen zijn doorgerekend.

Agrariërs

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer met hogere peilen

Bedrijfsstijl aanpassen aan nieuwe grond (zonder veen)

Drainage vervangen

Voorlichting over verdwijnen veen en verdroging zandgebied

Ontmoedigen van 1-jarige teelten (bijv. snijmaïs)

Meer water vasthouden / minder water afvoeren in zandgebied
Eigenaren van gebouwen

Infiltratiedrains

Voorlichting eigenaren, aannemers en makelaars

Doorgaan met subsidieregeling funderingsherstel

Gerichte vernattingsmaatregelen

Funderingsherstel op eigen initiatief
Natuurbeheerders

Verdrogingsbestrijding algemeen dit bestaat uit:

Gebiedsvreemd water aanvoeren

Voorbehandelen gebiedsvreemd water in zuiveringsmoerassen

Water vasthouden door damwanden en stuwen.

Onderzoeken consequenties veranderen doelstellingen voor Europese
verplichtingen
Recreatieondernemers
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Nutsbedrijven

Dieper aanleggen ondergrondse infrastructuur

Onderzoeken effecten maaivelddaling op zoetwatervoorraad en risico op
verzilting
Gemeente

Via bestemmingsplannen sturen op ruimtelijke kwaliteit

Onderzoek naar kostenontwikkeling beheer wegen en riolen

Aanleg duurzame wegen en riolen

Kennisuitwisseling tussen gemeenten

Wegbeheer

Rioolbeheer
Waterschap

Opheffen van niet functionerende hoogwatercircuits

In beperkt gebied waar kosten snel stijgen het toepassen van hogere zomerpeilen en onderwaterdrainage

Beheer boezemkeringen

Beheer gemalen

Plaatsen en beheer stuwen (ook in hoogwatercircuits)
Provincie

Ruimtelijk beleid inzetten om openheid landschap en ontginningspatroon
van het landschap te behouden




Tegengaan verruiging landschap en behoud slotenpatroon
Benutten recreatieve baten natuur




Inwoners

Tegengaan verruiging landschap en behoud slotenpatroon





Effectbepaling voor strategie 1
Voor de effectbepaling van strategie 1 is gerekend met een drooglegging in alle landbouwgebieden van max. 90 cm. In gebieden met
grotere drooglegging wordt indien mogelijk de drooglegging teruggebracht op 90 cm. Verder krijgt 10% van het landbouwareaal een
hoger peil om betere omstandigheden voor weidevogels te creëren
en de snelheid van maaivelddaling te beperken (gemiddelde drooglegging 60 cm). Op 5% van de weidevogelgebieden die liggen op
gronden met meer dan 80 cm veen of veen met een kleidek wordt
de drooglegging in de zomer 60 cm. Hogere zomerpeilen hebben
geen effect op de weidevogels; die moeten het vooral hebben van
een natte voorjaarsperiode. Om hoogteverschillen in de diepe polders te verminderen wordt in de diepste delen veenoxidatie afgeremd door een drooglegging van 40 cm in combinatie met onderwaterdrainage. Het omliggende gebied daalt dan relatief sneller waardoor het maaiveld op termijn weer gelijk wordt.
De maatregelen die zijn meegenomen in de effectbepaling zijn in
tabel 3 weergegeven in italic.
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Voorlichting geven aan bewoners en ondernemers
Archeologie zoveel mogelijk redden door gerichte vernattingsmaatregelen
in landbouwgebieden
Aanpassen beleid aan maaivelddaling
Onderzoeken consequenties veranderen doelstellingen voor Europese verplichtingen
Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

5.2.3 Strategie 2: Parallelle sporen
Strategie 2 gaat uit van het scheiden van natte en droge gebruiksfuncties wanneer deze met elkaar conflicteren.
Een belangrijke maatregel daarvoor is kavelruil waarbij natte functies bij natte functies en droge functies bij droge functies komen te
liggen. In gebieden met natte functies met kansen voor voorkomen
of vertragen van aangetaste funderingenaantasting van funderingen,
behoud van landschap, natuur en archeologie en het besparen van
kosten waterbeheer, wordt de drooglegging beperkt. Landbouwbedrijven en natuurgebieden kunnen van plaats veranderen. De inrichting van gebieden wordt grootschaliger: minder snippers natuur
en grotere eenheden landbouw, natuur en water. De landbouw
wordt door land of geld gecompenseerd voor vermindering van het
productievermogen. In sommige laaggelegen landbouwgebieden
wordt de functie veranderd van landbouw naar kwelafhankelijke natte natuur. In ruil hiervoor verandert verdrogende natuur of EHS die
nog niet als natuur is ingericht in de functie landbouw. Daarbij moet
het aantal hectares landbouw en natuur ongeveer gelijk blijven.
In natte gebieden kunnen nutsbedrijven en gemeenten besparen op
kosten voor beheer en onderhoud van wegen, riolen, kabels en leidingen. Sommige laaggelegen polders naast Natura 2000 gebieden
worden op boezempeil gebracht door ze onder water te zetten. Meer

oppervlaktewater biedt kansen voor watergebonden recreatie en
vergroot waterbergingscapaciteit van de Friese boezem. In natte
gebieden kunnen de hoogwatercircuits goed blijven functioneren, in
gebieden waar ze niet meer effectief zijn worden ze uit bedrijf ge-

nomen. Waar dat wenselijk is vanuit landschappelijk oogpunt blijven
ze zichtbaar in het landschap. Buiten de zoekgebieden voor verminderde drooglegging, worden de effecten van maaivelddaling zoveel
mogelijk verzacht zoals beschreven bij strategie 1.

Tabel 4. Maatregelen bij strategie 2: Parallelle sporen. De effecten van de cursief gedrukte maatregelen zijn doorgerekend.

Agrariërs

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer met hogere peilen, o.a. via
(langjarige) beheerscontracten

Drainage vervangen

Stimuleren van landbouw die producten levert voor de biobased economy
Eigenaren van gebouwen

Infiltratiedrains

Voorlichting eigenaren, aannemers en makelaars

Doorgaan met subsidieregeling funderingsherstel

Natte zones inrichten voor gevoelige funderingen

Funderingsherstel op eigen initiatief
Natuurbeheerders

Natuur ontwikkelen in kwelzones en in ruil daarvoor natuur van mindere
kwaliteit een landbouwfunctie geven.

Verdrogingsbestrijding algemeen
Recreatieondernemers

Nieuwe waterrecreatie in kano's en fluisterboten

Diensten rond het verhaal en de beleving van het veenweidegebied

Actief meedoen in gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen van gemeenten, waterschap en provincie
Inwoners

Actief meedoen in gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen van ge-
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Nutsbedrijven

Dieper aanleggen ondergrondse infrastructuur

Onderzoeken effecten maaivelddaling op zoetwatervoorraad en risico op
verzilting
Gemeente

Via bestemmingsplannen sturen op ruimtelijke kwaliteit en functieveranderingen

Reguleren maisteelt door aanlegvergunningen

Wegbeheer

Rioolbeheer
Waterschap

Opheffen van niet functionerende hoogwatercircuits

Aanpassen waterbeheer/ peilen in natte gebieden voor natte functies

Beheer boezemkeringen

Beheer gemalen

Plaatsen en beheer stuwen (ook in hoogwatercircuits)
Provincie

Ruimtelijk beleid inzetten om openheid landschap en ontginningspatroon
van het landschap te behouden

Voorlichting geven aan bewoners en ondernemers

Beleidsaanpassingen voor ruimtelijke ordening, landbouw, natuur- en waterbeheer

Mogelijk maken dat natuurgebieden van functie kunnen ruilen met landbouwgebieden in kwelzones door herijking natuurbeleid / grenzen

meenten, waterschap en provincie




Sturen op en stimuleren van kavelruil
Mogelijk maken van de ontwikkeling van nieuwe functies in natte gebieden
(recreatie)
Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer regelen op basis van (langjarige) beheerscontracten



Effectbepaling voor strategie 2
Om de effecten van parallelle sporen te bepalen is een aantal voorbeeldgebieden uitgewerkt. In deze gebieden is de drooglegging aangepast aan natte functies natuur en wonen. In het gebied tussen
Elahuizen en natuurgebied It Swin wordt als voorbeeld uitgegaan
van een drooglegging voor landbouw 40 cm om wonen en natuur
beter te bedienen. In het gebied tussen De Tjonger en Scherpenzeel
en natuurgebied de Rottige Meenthe wordt als voorbeeld drooglegging 40 cm doorgerekend; hier wordt in he model natuur geconcentreerd. In ruil daarvoor krijgen natuurgebieden in de Echtenerpolder
ten westen van de Tjonger een landbouwfunctie, waarbij de drooglegging 40 cm is. Natura 2000 gebieden houden een natuurfunctie.
De laaggelegen polder De Hege Warren krijgt als voorbeeld een boezempeil en de functie verandert van landbouw naar water. Het
Leechlân, de polder ten westen van het Prinses Margrietkanaal,
wordt uitgegaan van een drooglegging van 40 cm in combinatie met
weidevogelbeheer. Beide maatregelen zijn gekozen om de omstandigheden voor natuur in de Alde Faenen door te rekenen en om de
kosten van beheer boezemkeringen te onderzoeken. Om het effect
op verzakken van woningen door te rekenen is in de IJzermieden de
drooglegging verminderd naar 40 cm. Moeras- en landbouwgebied It
Bûtenfjild ten noorden van Feanwâlden is volgens initiatiefnemers
van Better Wetter een zeer geschikte plek voor een praktijkcentrum
op het gebied van toekomstbestendig waterbeheer. Om het effect
van een praktijkcentrum te simuleren is in dit gebied de drooglegging op 40 cm gezet. In het kader zijn de bij deze strategie beho60

rende maatregelen weergegeven. Landbouw heeft een maximale
drooglegging van 90 cm.
De maatregelen die zijn meegenomen in de effectbepaling zijn in
tabel 4 weergegeven in italic.
5.2.4 Strategie 3: Nieuwe wegen
De strategie Nieuwe wegen is gericht op het beperken van maaivelddaling door peilverhoging in combinatie met functieverweving.
Bij deze strategie kunnen natuur- en landschapskwaliteit, recreatie,
cultuurhistorisch en archeologische erfgoed zoveel mogelijk behouden blijven en soms versterkt worden. Dit betekent in sommige gebieden een andere landbouw: minder specialisatie en meer diversificatie/ functieverweving, nog wel gericht op de wereldmarkt maar
ook meer op de omgeving. Boeren, natuurbeheerders en recreatieondernemers ontwikkelen samen verdienmodellen voor het leveren
van nieuwe maatschappelijke diensten. Daarvoor ontvangen ze vergoedingen van de provincie, waterschap, markt/ retail, bewoners en
andere ondernemers. Dan gaat het om vergoedingen voor blauwe
diensten5, klimaatadaptatie en vastleggen CO2, weidevogels, be-

5

Tegengaan van veenoxidatie draagt bij een het verminderen van de belasting van

oppervlaktewater met voedingsstoffen, vermindert daardoor eutrofiering en draagt

scherming cultuurhistorie en archeologie, toegang tot natuur en
landbouwgebieden om te wandelen, te fietsen en te vissen, en het
leveren van biomassa. De overheid start een innovatieprogramma
dat zich richt op de gebieden met > 80 cm veen, de kleigebieden
met een veenondergrond en de veengebieden met een kleidek.
Hierop voorsorterend stopt het waterschap met peilaanpassingen om
de maaivelddaling op te vangen. Boeren krijgen de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan het hogere peil. Op termijn is de
drooglegging in het innovatiegebied 40 cm en wordt onderwaterdrainage breed toegepast om landbouwkundig gebruik mogelijk te
maken. Door nieuwe teelten en technieken kan de productie in euro
per hectare op sommige percelen toenemen, zoals het telen van
eendenkroos in mestvijvers. Op dit moment zijn hiervoor bij de
heersende kosten voor grond en mechanisatie nog geen economisch
rendabele alternatieven. In ruil voor het aanpassen van de bedrijfsvoering op kwetsbare plekken, krijgen boeren op andere plekken
meer ruimte om te experimenteren met nieuwe, intensieve functies.
Aangetaste funderingen wordt beperkt door hogere peilen. Voor beschadigde funderingen kan funderingsherstel en evt. een sloopregeling soelaas bieden.
In tabel 5 zijn de bij deze strategie behorende maatregelen weergegeven.

daarmee bij aan doelen voor ecologische waterkwaliteit (leefomstandigheden planten,
insecten en vissen) van de Kaderrichtlijn water.
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Tabel 5. Maatregelen bij strategie 3: Nieuwe wegen. De effecten van de cursief gedrukte maatregelen zijn doorgerekend.

Agrariërs

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer met hogere peilen, o.a. via
(langjarige) beheerscontracten

Drainage vervangen

Toepassen onderwaterdrainage

Pilots voor het in de Friese landbouwpraktijk toepassen van aangepaste
mechanisatie, nieuwe grassoorten, nieuwe teelt van gewassen bij hoge
waterpeilen als duck potato, lisdodde en amerikaanse rijst, groen-blauwe
diensten en ophogen land met toemaakdek. Samen met westelijke veenweidegebieden en het veenweide innovatiecentrum (VIC Zegveld)
Eigenaren van gebouwen

Natte zones inrichten voor gevoelige funderingen

Sloopregeling voor oude gebouwen met aangetaste funderingen.
Natuurbeheerders

Natuur ontwikkelen in kwelzones en in ruil daarvoor natuur van mindere
kwaliteit een landbouwfunctie geven.
Recreatieondernemers

Diensten rond het verhaal en de beleving van het veenweidegebied

Landschapsbeheerplan met overheden, natuur, landbouw en waterschap
opstellen en uitvoeren

Actief meedoen in gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen van gemeenten, waterschap en provincie
Inwoners

Actief meedoen in gebiedsontwikkeling en gebiedsprocessen van gemeenten, waterschap en provincie

62

Nutsbedrijven

Dieper aanleggen ondergrondse infrastructuur

Onderzoeken effecten maaivelddaling op zoetwatervoorraad en risico op
verzilting
Gemeente

Via bestemmingsplannen sturen op ruimtelijke kwaliteit

Reguleren maisteelt door aanlegvergunningen

Waterberging creëren in bebouwd gebied

Eventueel regelgeving aanpassen om innovaties en proeven mogelijk te
maken
Waterschap

Opheffen van niet functionerende hoogwatercircuits

Waterberging creëren

Water aanvoeren van buiten het gebied

Beheer boezemkeringen

Beheer gemalen

Plaatsen en beheer stuwen (ook in hoogwatercircuits)

Proefprojecten en stimuleringsregelingen

Regelgeving aanpassen om innovaties en proeven mogelijk te maken
Provincie

Beleidsaanpassingen voor ruimtelijke ordening, landbouw, natuur- en waterbeheer

Regelgeving aanpassen om innovaties en proeven mogelijk te maken

Proefprojecten en stimuleringsregelingen

Agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer

Effectbepaling voor strategie 3 De strategie Nieuwe wegen wordt
in de modelberekeningen toegepast in veengebieden met een kleidek, klei met een veenondergrond en het pure veengebied met meer
dan 80 cm veendikte (voor verantwoording zie § 3.1.11).
De maatregelen die zijn meegenomen in de effectbepaling zijn in
tabel 3 weergegeven in italic.
Paludicultuur
De ontwikkelingen op het gebied van natte landbouw, ook wel paludicultuur, gaan snel en bieden mogelijk kansen. Niet alleen voor de
landbouw maar voor de hele regionale economie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recent rapport van Landschap Noord-Holland (Vernatting voor veenbehoud 2014). De schrijvers van dit rapport concluderen dat: ‘Vernatting van veenweidegebieden geeft mogelijkheden
voor teelt van verschillende paludicultuurgewassen. De potentiële
opbrengsten bij lisdodde- en veenmosteelt lijken een duurzaam alternatief te kunnen bieden in de veenweidegebieden en te kunnen
concurreren met opbrengsten uit de melkveehouderij. Daarnaast is
het mogelijk om paludicultuurgebieden te gebruiken als buffers
rondom bestaande natuurgebieden. Daarmee worden negatieve effecten van peilverschillen tussen natuur- en omliggende landbouwgebieden verminderd.
De conclusie dat de opbrengsten van paludicultuur kunnen concurreren met de opbrengsten uit de melkveehouderij is gebaseerd op een
aantal aannames:
1) Er is een productieketen die de vezels van Lisdodde verwerkt
tot producten zoals constructieplaat, lijm, voedingsgewas,
vezels voor papier en textiel en isolatiemateriaal.
2) De markt voor deze producten uit Lisdoddevezel is groot genoeg om meer te zijn dan een niche markt voor een paar ondernemers.
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3) De markt voor duurzame potgrond geproduceerd uit veengrond is groot genoeg om meer te zijn dan een niche markt
voor een paar ondernemers.
Momenteel is er nog geen productieketen waaraan boeren producten
uit paludicultuur kunnen leveren. De ontwikkeling van een succesvolle productieketen waarin producten uit de natte landbouw in Fryslân worden verwerkt tot eindproducten kan een stimulans voor de
regionale economie betekenen. Deze productieketen kan prima bestaan naast de productieketen van zuivelproducten.
Er is nog veel onbekend over verbanden tussen peilen, variatie in de
peilen gedurende het seizoen en onderwaterdrainage enerzijds en
veenafbraak, grasopbrengsten en andere effecten op de agrarische
bedrijfsvoering anderzijds. De vierde beleidsaanbeveling is om die
relaties de komende jaren nader onderzoeken en wel onder Friese
omstandigheden. Het ligt voor de hand om hierbij nauw samen te
werken met het Veenweide Innovatie Centrum te Zegveld. Uit deze
beschouwing blijkt dat paludicultuur nu nog geen realistisch alternatief is voor de productie van zuivel, we hebben daarom de effecten
van paludicultuur niet in de effectbeoordeling meegenomen. We adviseren wel om ermee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door lopende initiatieven zoals Better Wetter te versterken.

5.3

Beschrijving strategie per opgave

Hoe gaan de verschillende strategieën omgaan met de opgaven in
het veenweidegebied? Dat is uitgewerkt in tabel 6.

Tabel 6. De betekenis van verschillende strategieën voor opgaven

Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

0. Algemeen

Er worden geen nieuwe
maatregelen genomen,
voorzetting bestaand
beleid

Recht zo die gaat, met
verzachtende maatregelen voor gebruiksfuncties
die hinder ondervinden
van maaivelddaling.

In deelgebieden conflicten oplossen door natte
en droge gebruiksfuncties
te scheiden. Geen netto
verandering in oppervlakte functies.

Voorkomen / vertragen van
maaivelddaling en daarbij
ontwikkelen van een economie bij mindere drooglegging.

1. Behoud landschap, archeologie en cultuurhistorie

Behoud monumenten.

Behouden van ontginningspatronen.

Extra bescherming van
archeologie in gebieden
met natte gebruiksfuncties.

Archeologie vooral beschermd in klei op veen en
>80 cm veen.

Watergangen langs belangrijke zichtlijnen behouden.

Behoud openheid landschap.

Behouden van ontginningspatronen en openheid landschap.

Behoud openheid landschap

2. Bevorderen leefgebied van
weidevogels (aantallen en
populaties)
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Weidevogelkerngebieden
ontwikkelen in gebieden
met de meest gunstige
omstandigheden. In het
nieuwe GLB wordt dat
een gebiedsgerichte aanpak met collectieven. Dit
beleid houdt ook peilverhoging in. Provinciale

Weidevogelkerngebieden
met name ontwikkelen in
gebieden met >80 cm
veen, veen met kleidek
en klei op veen.
Dit beleid houdt ook peilverhoging in.

Weidevogelkerngebieden
met name ontwikkelen in
(nieuwe) natte zones met
veel veen.
Dit beleid houdt ook peilverhoging in.

Behouden ontginningspatronen en openheid landschap.
Mogelijk andere gewassen in
het landschap.
Weidevogelkerngebieden met
name ontwikkelen in klei op
veen, veen met kleidek en
>80 cm veen. Groter oppervlak met gunstig waterpeil
beschikbaar dan bij de overige strategieën.
Dit beleid houdt ook peilverhoging in.

Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Extra water vasthouden
in natuurgebieden (stuwen, damwanden) en
aanvoeren.

Natte functies rondom
het natuurgebied verminderen wegzijging uit
natuurgebied.

Door mindere drooglegging
en minder maaivelddaling,
neemt de wegzijging in natuurgebieden af of minder
snel toe.

Door peilmaatregelen
(zie beperken van maaivelddaling) rondom natuurgebieden ook minder
verdroging.

In zones met natte functies extra waterberging
combineren met nathouden natuur.

Weidevogelnota

3. Tegengaan verdroging natuur

Randzones met drooglegging 60 cm. Zuivering
inlaatwater.
Realisatie EHS en maatregelen Natura 2000
uitvoeren.
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Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

4. Voorkomen aantasting van
gebouwen

5. Voorkomen aantasting van
wegen en infrastructuur

6. Tegengaan verdroging /
droogteschade aangrenzend
zandgebied

Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Voorlichting aan bewoners, aannemers en makelaars.

Voorlichting aan bewoners, aannemers en makelaars.

Bescherming door hoger
peil. Waar mogelijk uitbreiding hoogwaterzones.

Maatwerk per gebied. Zie
strategie 1 en 2. Voor een
groter gebied minder aangetaste funderingen.

Hoog peil in hoogwatersloten waar dat met weinig moeite kan.

Infiltratiedrains.

Voorlichting aan bewoners, aannemers en makelaars. Infiltratiedrains.

Hoog peil in hoogwatersloten.

Funderingsherstel waar
hoogwatercircuits niet
meer effectief zijn en uit
bedrijf worden genomen

Inzetten op definitieve
oplossingen, zoals fysieke maatregelen / schadeherstel.

Water vasthouden in de
Friese Wouden (door
waterberging of verbeteren structuur landbouwgronden).

Sloopregeling voor oude
gebouwen.

Funderingsherstel waar
hoogwatercircuits niet
meer effectief zijn en uit
bedrijf worden genomen
In natte gebieden minder
aantasting; in gebieden
met droge functies inzetten op definitieve oplossingen zoals fysieke
maatregelen / schadeherstel.

In gebieden met hoog peil en
minder maaivelddaling minder aantasting.

Water vasthouden in de
Friese Wouden (door
waterberging of verbeteren structuur landbouwgronden). .

Water vasthouden in de Friese Wouden (door waterberging of verbeteren structuur
landbouwgronden)..

Ontwikkeling volledig zelfvoorzienend bedrijf op zeer
dunbevolkte gebieden. Drijvende wegen

Door peilmaatregelen (zie
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Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

Beperken kwel in diepe veenweidegebied

7. Verbeteren waterkwaliteit
(KRW)

8. Behouden voorraad zoet
grondwater
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Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Extra ontwatering

Door peilmaatregelen
(zie Beperken van maaivelddaling) ook minder
verdroging en minder
kwel Ruimte creëren door
wisselende waterpeilen te
accepteren

Door peilmaatregelen
(zie Beperken van maaivelddaling) ook minder
verdroging en minder
kwel

Beperken van maaivelddaling) ook minder verdroging
en minder kwel.

Eventueel nieuwe natuurgebieden ontwikkelen
in kwelgebieden

Nieuwe teelten in nieuwe
kwelgebieden.

Idem recht zo die gaat.

Door beperking veenafbraak in deelgebieden
beperken uitspoeling
meststoffen en mogelijk
ontwikkelruimte landbouw (PAS).

Collectieven voor groen
blauwe diensten. Beperken N
uitspoeling door nathouden
veen geeft mogelijkheden
voor verbetering van waterkwaliteit en mogelijk ontwikkelruimte landbouw (PAS).

In nattere gebieden
wordt de voorraad zoet
grondwater beter aangevuld. Parallelle sporen
kan lokaal effectief zijn.

Minder daling grondwaterstand als gevolg van minder
peilaanpassingen in het
veenweidegebied. Mogelijkheden natuurlijke peilvariaties te accepteren

Beperking mestgift en
instellen mestvrije zones
cf. generieke mestbeleid.
KRW maatregelen uitvoeren. Behandelen inlaatwater natuurgebieden.

Groen-blauwe diensten
gericht op waterkwaliteit.

Onderwaterdrainage met
peilvariaties creëren
piekwaterberging

Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

9. Beperken kosten waterbeheer

Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Waar mogelijk grotere
peilvakken; verder weinig
beperkingen in kosten
mogelijk.

Waar mogelijk grotere
peilvakken. Zie beperken
maaivelddaling.

Waar mogelijk hoogwatercircuits uit bedrijf nemen. Beperken kosten
door beperken maaivelddaling in deelgebieden.

Beperken kosten door beperking maaivelddaling in grote
gebieden. Waterhuishoudkundige infrastructuur (gemalen, stuwen etc.) hoeft
minder vaak te worden aangepast en daling boezemkeringen gaat minder snel.

Waar mogelijk hoogwatercircuits uit bedrijf nemen.

Waar mogelijk grotere
peilvakken.

Waar mogelijk grotere peilvakken. Hier zou ergens
beheer grote peilvakken waterschap (met waterpeilfluctuaties kleinere peilvakken
door en voor veehouders zelf
laten beheren en betalen

10. Klimaatadaptatie: vergroten
weerstand en / of veerkracht extreme regenbuien,
zachtere winters, waterberging. Niet groter laten worden van de inlaat van IJsselmeerwater
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IJsselmeer als zoet watervoorraad aanhouden.
Realiseren van waterberging.

Idem als bij Recht zo die
gaat.

Zoeken naar extra waterberging vanwege mindere bufferingscapaciteit
van nattere delen in het
systeem.

Meer waterberging nodig om
effecten van mindere drooglegging op te vangen.
Watervraag wordt als gevolg
van onderwaterdrainage
groter. Daarom meer water
bergen in het gebied. Maar
ook piekwaterberging mbv

Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

onderwaterdrainage mogelijk
wanneer peilen mogen fluctueren

11. Vermindering uitstoot broeikasgassen

6

Piek in CO2 uitstoot accepteren.

Piek in CO2 uitstoot accepteren.

Hogere zomerpeilen op
vrijwillige basis.

10% landbouwareaal met
hogere peilen betekent
een vermindering van
CO2 uitstoot in de periode tot 2050.

Vertragen uitstoot broeikasgassen.

Vergoedingen voor partijen die de uitstoot van CO2 voorkomen / beperken kunnen onderdeel zijn van deze strategie.
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Vertragen uitstoot broeikasgassen 6.

Hoe wordt er in de strategieën omgegaan met opgaven in het veenweidegebied?
Opgaven

Strategie

Beperken van maaivelddaling als
middel om bovenstaande doelen te
halen.

Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Alleen peil aanpassen om
maaivelddaling te volgen.
Hogere zomerpeilen alleen op vrijwillige basis.

Drooglegging niet dieper
dan 90 cm. 10% van de
landbouw in klei op veen,
veen met kleidek en >80
cm veen krijgt hogere
zomerpeilen. Geen of
beperkte/ aangepaste
maisteelt.

Zones met natte functies
en drooglegging 40 cm.
Landbouw geen grotere
drooglegging dan 90 cm.

Landbouw in klei op veengebieden en gebieden > 80 cm
veen krijgt een drooglegging
van 40 cm met onderwaterdrainage op 60 cm.

Geen of beperkte/ aangepaste maisteelt.

Hier zou ergens beheer grote
peilvakken waterschap (met
waterpeilfluctuaties kleinere
peilvakken door en voor veehouders zelf laten beheren
en betalen

Geen of beperkte/ aangepaste maisteelt.

De verschillende strategieen bieden ook kansen. Deze worden beschreven in paragraaf 5.4.

70

5.4

Toekomstperspectief voor functies bij de verschillende
strategieën

Deze paragraaf gaat over de betekenis van de 4 strategieën voor de
verschillende functies en het beleid van overheden. Achtereenvolgens komen aan de orde:
- de functies landbouw, natuur, woningen en infrastructuur,
nutsbedrijven, recreatieondernemers, inwoners,
- Het beleid van gemeenten, het waterschap en de provincie
5.4.1 Toekomstperspectief van de landbouw
0. Strategie “Recht zo die gaat”
In het grootste deel van het landbouwgebied is er op korte termijn
voor de landbouw weinig reden tot koersverandering: bij een beperkte dikte van de resterende veenlaag en weinig andere functies,
leidt afbraak van het resterende veen slechts beperkt tot nieuwe
knelpunten. Wel is het goed om vooruit te kijken:
 welke grond komt er straks aan het maaiveld? Hoe boer je op
zand. Wat betekent dat in het kader van de mestwetgeving voor
aanwending van dierlijke mest? Hoe kan de bedrijfsstijl worden
aangepast aan de nieuwe grondsoort.
 in hoeverre neemt in deze gebieden straks de kwel verder toe
met meer kans op natschade? Wat betekent dat voor vervanging
van drainage en peilbeheer?
 Wat betekent maaivelddaling voor omringende zandgronden die
meer water gaan verliezen als hun omgeving lager komt te liggen?
Met deze vragen zou je nu al mee bezig moeten gaan. Wellicht komen daar toch nog redenen uit voort om op deelgebiedniveau in te
zetten op een andere strategie.
1. Strategie “verzachtende maatregelen”
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In een deel van het landbouwgebied (dikke resterende veenlaag en
aanwezigheid andere functies) is het zinnig om in te zetten op vertraging van verdere maaivelddaling door maatregelen als zomerpeilverhoging i.c.m. onderwaterdrainage. Hogere peilen dragen daarnaast bij voorkoming van droogteschade, met name ook tegen de
achtergrond van klimaatverandering. Dat kan worden versterkt door
pilots en een stimuleringsregeling onderwaterdrainage. Toepassing
van deze strategie ligt verder het meest voor de hand in gebieden
waar een hoger peil ook vanuit andere doelstellingen (bijv. recreatie,
weidevogelbeheer, landschap) zinnig is. Dan kunnen geldstromen
(bijv. voor agrarisch weidevogelbeheer, groenblauwe diensten en
landschapsbeheer) elkaar versterken. Waarbij de landbouw enigszins
sceptisch is over de bestendigheid van deze inkomstenbronnen. Mede daarom hecht men aan afspraken voor langere tijd. Dan zijn er
zeker boeren te vinden bij wie een hoger peil in de bedrijfsvoering
past.
Omdat er nog maar beperkte ervaring is met hoger peilen in Friesland, is het allereerst van belang om ervaringen van elders te vertalen naar de Friese situatie door experimenten in Friesland zelf. De
landbouw is van mening dat eventuele zomerpeilverhoging alleen op
vrijwillige basis zou moeten zijn en dat boeren een grotere eigen rol
moet krijgen in dat peilbeheer (uiteraard binnen kaders en randvoorwaarden, maar wel op basis van vertrouwen). Daarnaast wil
men ook weer van de hogere peilen afkunnen als deze niet bevallen.
Daarnaast gelden ook de opmerkingen bij strategie 0.
2. Strategie “parallelle sporen”
De strategie parallelle sporen is voor landbouw vooral zinvol in en
rondom bestaande natuurgebieden en/of concentraties van woningen die belang hebben bij hoog peil. Rondom deze gebieden zou
aangepast landbouwkundig gebruik mogelijk moeten blijven, bij

voorkeur in combinatie met bijv. weidevogelbeheer of in combinatie
met recreatieve activiteiten. Dit zal lang niet voor alle boeren inpasbaar zijn, maar er zijn er waarschijnlijk genoeg voor wie dat wel
geldt. Door kavelruil verbetert de bedrijfsstructuur waardoor men
efficiënter kan werken (minder kilometers en tijdverlies). Intensievere landbouw komt per saldo op grotere afstand van N2000-gebieden
waardoor vergunningverlening gemakkelijker wordt. Bovendien worden sommige N2000-gebieden robuuster en minder gevoelig voor
stikstofdepositie vanuit landbouw. Dat biedt mogelijk ontwikkelingsruimte voor de landbouw. Voor deze strategie zal op dit moment
weinig draagvlak zijn in gebieden waar recent een ruilverkaveling
heeft plaatsgevonden.

3. Strategie “Nieuwe wegen”
Veel melkveehouders kiezen momenteel voor schaalvergroting als
ontwikkelingsperspectief of hebben daarin al geïnvesteerd. Ook de
hele Friese infrastructuur is daarop afgestemd. Dat maakt de strategie ‘Nieuwe wegen’ voor velen niet aantrekkelijk.
Anderzijds zien sommige ondernemers wel degelijk nieuwe perspectieven onder nattere omstandigheden Daarbij wordt gedacht aan:
- Combinaties met recreatie (vaarroutes met kanoverhuur, trekkershutten, slaapboten, B&B) en sportvisserij
- Duurzaam ondernemen middels weidevogelboeren (met als
voorbeeld het initiatief “Boerengilde”)
- visvijvers, visteelt in afgesloten sloten, combinaties waterberging
en visteelt
- natte plantaardige teelten, waaronder eendenkroos lisdodden,
en duck potato’s
- experimenteel boerenpeilbeheer (“sturen met water”)
Strategie 3 kan in het verlengde van strategie 1 en 2 toe worden
toegepast bij ondernemers die ermee aan de slag willen (“benader
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het niet top-down, zoek bestaande energie op en vul de gereedschapskist”). Die gereedschapskist kan bestaan uit maatregelen als
onderwaterdrainage, aangepaste mechanisatie en nieuwe grasrassen, natte teelten en groen-blauwe diensten, ophogen land met
toemaakdek. In sommige gebieden is die energie al duidelijk aanwezig. Zo worden in het Bûtenfjild in het kader van het project “Better
Wetter” een groot aantal activiteiten gericht op nieuwe verdienmogelijkheden rond water/economie gebundeld Ook combinaties met
de weidevogelkerngebieden bieden perspectief.
5.4.2 Toekomstperspectief voor natuur
0. Strategie “Recht zo die gaat”
Deze strategie is op hoofdlijnen negatief vanuit natuuroogpunt: de
wegzijging uit natuurgebieden neemt verder toe evenals de verdroging. Het zal vaker nodig zijn om gebiedsvreemd water aan te voeren. Het wordt moeilijker om de doelen van N2000 te halen Het is
dan ook zaak om na te denken over aanpassen beleid/ natuurdoelen, maatregelen en beheer aan de maaivelddaling en te onderzoeken wat dat betekent voor Europese verplichtingen.
Vanuit landschappelijk oogpunt heeft de strategie meerwaarde: de
openheid van het Friese landschap, waaronder de landbouwpolders,
wordt door recreanten hogelijk gewaardeerd.
Verder wordt gesteld dat je in deze strategie sommige kleine natuurgebieden ook moet durven opgeven. Het natuurrendement is
voor deze gebieden erg laag. Ook zal het soms nodig zijn om natuurdoelen naar beneden bij te moeten stellen.
Tenslotte kan deze strategie ook nieuwe kansen opleveren voor
‘nieuwe natuur’: waar het veen verdwijnt, neemt de kwel vanuit de
hogere zandgronden toe en kwelsituaties zijn potentieel gunstig
vanuit oogpunt van natuurontwikkeling. Aanbevolen wordt om de
gebieden met potenties voor dit soort nieuwe natuur in kaart te

brengen. Durf dat te ontwikkelen met een tijdshorizon van 20-50
jaar!
1. Strategie “verzachtende maatregelen”
Voor natuurgebieden gelden grotendeels dezelfde opmerkingen als
bij strategie 0. Wel wordt in deze strategie geïnvesteerd in het voorbehandelen van gebiedsvreemd water in zuiveringsmoerassen en het
vasthouden van water door damwanden, stuwen en kwelschermen.
Verder is deze strategie met name ook waardevol in gebieden waar
sprake is van een bepaalde mate van integratie van landbouw en
natuur. Anders omgaan met de peilen kan ondersteunend werken
aan bijvoorbeeld agrarisch weidevogelbeheer en agrarisch botanisch
beheer. Het is dan zinvol om bestaande geldstromen zoveel mogelijk
te bundelen. In deze strategie is het verder mogelijk om de positief
gewaardeerde openheid van het landschap verder te versterken door
landschapsonderhoud. De opmerkingen bij strategie 0 gelden ook
voor deze strategie.

2. Strategie “parallelle sporen”
Instandhouding van bestaande natuur (met name N2000) is gediend
met deze strategie: de verdroging vermindert. Bestaande natuurgebieden liggen nu vaak al hoger dan hun omgeving en er zijgt relatief
veel grondwater weg. Dat neemt in de toekomst alleen nog maar
toe. Er zijn dus ook steeds meer en ingrijpendere maatregelen nodig
om deze strategie vol te houden: damwanden, oppompen kwelwater
en grotere bufferzones, etc. Daar zijn financiële middelen voor nodig. Ook trage uitruil/aankoop van grond is een probleem. Behoud
van natuur moet overigens niet alleen als een kostenpost worden
gezien, met name de recreatie profiteert ervan en ook bewoners
genieten er van. Dat kan worden versterkt door recreatiegericht te
investeren. Verder geldt dat niet alle natuurgebieden op hun optimale plek liggen. Als voorbeeld worden enkele rietpercelen in de buurt
73

van Bantega genoemd. Deze percelen liggen hoog en landbouwpercelen laag, met hoge kosten voor het waterbeheer. Uitruil zou een
optie kunnen zijn: “laten wandelen van natuurgebieden”. Als kansrijke gebieden voor deze strategie zijn genoemd: De Deelen, De Alde Feanen, Rottige Meenthe en Brandemeer, Easterskar, Sneekermeer, Harich/Elahuizen.
3. Strategie “Nieuwe wegen”
Deze strategie is vanuit oogpunt van natuur vooral kansrijk voor de
weidevogelgebieden. Het ontwikkelen van cultuurnatuur (bloemrijke
graslanden met weidevogels) in combinatie met andere maatschappelijke opgaven, zoals behoud veenweidelandschap, recreatie en
toerisme, behoud archeologische waarden, vermindering uitstoot
CO2 biedt hier perspectief. Daarnaast kan deze strategie worden
toegepast in de zones tussen ‘natte en droge functies’ bij strategie
2. Daarbij kan met name worden gedacht aan aquatische teelten en
visteelt. Ook “cascadering van water” wordt genoemd als optie,
waarbij hetzelfde water 3x wordt gebruikt: eerst in het natuurgebied, vervolgens in de bufferzone en daarna in het landbouwgebied.
Verder is de verdroging van natuur in de Friese en Drentse zandgebieden in deze strategie minder dan in de andere strategieën.
5.4.3 Toekomstperspectief voor woningen en infrastructuur
0. Strategie “Recht zo die gaat”
Hoogwatercircuits worden minder effectief waardoor droogtegevoelige fundering (bijvoorbeeld houten paalfundering of fundering op
staal) wordt aangetast. Waar ‘recht zo die gaat’ als strategie prevaleert, is het zinnig om zoveel mogelijk te kiezen voor duurzamer
“eind”-oplossingen:
 Funderingsherstel bij woningen. Dat wil zeggen: voor die woningen waar op grond van de nog te verwachten beperkte maai-

velddaling, problemen ontstaan. Een goede inventarisatie is hier
cruciaal.
 Bij periodiek onderhoud aan wegen en rioleringen meteen uit te
gaan van de eindsituatie (bij wegen betekent dit bijv. afgraven
van de veenlaag tot op de onderliggende bodem).
Daarbij wordt gesteld dat in deze strategie dan ook een fatsoenlijke
schaderegeling nodig is voor (het beperkte aantal ) woningen dat
problemen krijgt (‘schadevergoeding als sluitstuk’).

1. Strategie “verzachtende maatregelen”
Over de zin van het in stand houden van hoogwatercircuits en het
aanleggen van infiltratievoorzieningen in gebieden waar deze strategie wordt toegepast verschillen de meningen. Sommigen zijn van
mening dat het alleen maar uitstel is en dat ook hier beter direct kan
worden ingezet op funderingsherstel. Anderen zijn van mening dat
hoogwatercircuits nog lang een oplossing kunnen zijn en lokaal kunnen worden aangevuld met infiltratiedrains Uiteindelijk is dit ook
weer een kwestie van lokaal maatwerk. De opmerkingen bij strategie 0 gelden ook voor deze strategie.
2. Strategie “parallelle sporen”
In sommige gebieden wordt het natter waardoor het in stand houden van hoogwatercircuits zinvoller wordt en funderingen minder
snel worden aangetast, zeker waar dat kan worden geïntegreerd in
bredere bufferzones met een hoger peil. In andere gebieden wordt
het juist droger waardoor het ontstaan van aangetaste funderingen
wordt versneld.
3. Strategie “Nieuwe wegen”
In gebieden met veel veen neemt de maaivelddaling af waardoor
funderingen niet of minder snel aangetast worden en hoogwatercir74

cuits en infiltratiedrainage langer effectief blijven. Als hoogwatercircuits kunnen worden benut voor nieuwe verdienmogelijkheden,
maakt dat hoogwatercircuits nog aantrekkelijker.
5.4.2 Toekomstperspectief voor nutsbedrijven
0. Strategie “Recht zo die gaat”
In deze strategie komen steeds meer kabels en leidingen ondiep te
liggen en lopen risico op beschadiging en bevriezen. Dat betekent
dat maatregelen nodig zijn in de vorm van het dieper aanleggen van
ondergrondse infrastructuur. Dat kan worden opgelost door de ondergrondse infrastructuur dieper aan te leggen. Verder neemt de
bedreiging van de zoetwatervoorraad door verzilting toe en neemt
de zoetwatervoorraad in het zandgebied af. Nader onderzoek is nodig om dit effect in kaart te brengen.
1. Strategie “verzachtende maatregelen”
Idem als in strategie 0, maar met een kleinere omvang.
2. Strategie “parallelle sporen”
Idem als in strategie 0 in de gebieden die droger worden, maar minder in de gebieden die natter worden.
3. Strategie “Nieuwe wegen”
Minder kabels en leidingen worden bedreigd door maaivelddaling.
Daarnaast kunnen samen met landbouw en natuur diensten leveren
op het gebied van duurzame energie, biomassaproductie en water.
Verder is de afname zoetwatervoorraad in Fries zandgebied kleiner
dan in de andere strategieën.
5.4.3 Toekomstperspectief voor recreatieondernemers
0. Strategie “Recht zo die gaat”

Heel geleidelijk verandert de beleving van het landschap door kleine
maar voortdurende aanpassing van de inrichting van het gebied aan
maaivelddaling. De vraag is of dit een probleem is.

In deze strategie kunnen gemeenten via bestemmingsplannen sturen op ruimtelijke kwaliteit. De aantasting van wegen en infrastructuur kan worden beperkt door aanleg duurzame wegen en riolen
(funderen, lichte materialen).

1. Strategie “verzachtende maatregelen”
In deze strategie kunnen ingrijpende veranderingen in de belevingswaarde van het gebied deels worden opgevangen door het tegengaan van verruiging en tegengaan van verandering van het slotenpatroon. Op openheid en ontginningspatroon van het landschap te
behouden moet worden gestuurd op ruimtelijke kwaliteit
.

2. Strategie “parallelle sporen”
In een deel van de veenweiden is de aantasting van wegen en infrastructuur minder groot. Zonder waterbergingscompensatie is in gebieden met een mindere drooglegging meer kans op wateroverlast.
Dat betekent dat meer waterberging moet worden gecreëerd. Door
aanpassen van bestemmingsplannen kan worden gestuurd op kwaliteit van de ruimte.

2. Strategie “parallelle sporen”
Als gebieden een nieuwe functie krijgen ontstaan kansen voor recreatie door verbeteren ontsluiting water en land. Kansen zijn er door
in te zetten op nieuwe waterrecreatie (fluisterboten, kano’s) en
nieuwe fietsrouten. Ook diensten die het verhaal en de beleving van
het veenweidegebied vertellen zijn kansrijk.
3. Strategie “Nieuwe wegen”
Er ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking met natuur en landbouw. Water wordt meer bepalend voor inrichting van het landschap
waardoor de beleving van het gebied kan veranderen. Nieuwe functies kunnen de beleving van gebieden veranderen.

3. Strategie “Nieuwe wegen”
In een groot deel van het gebied nemen de kosten voor beheer en
onderhoud van riolen en wegen af. Zonder waterbergingscompensatie is in gebieden met een mindere drooglegging meer kans op wateroverlast. Meer waterberging creëren in bebouwd gebied. Proefprojecten en stimuleringsregelingen. Regelgeving aanpassen om
innovaties en proeven mogelijk te maken. Door aanpassen bestemmingsplannen sturen op kwaliteit van de ruimte. Evt. reguleren
maisteelt door aanlegvergunning.
5.4.5 Toekomstperspectief voor Wetterskip Fryslân

0. Strategie “Recht zo die gaat”
Toename van aantasting van lokale wegen en ondergrondse infrastructuur (met name riolering) door maaivelddaling.

0. Strategie “Recht zo die gaat”
In deze strategie is er een toename van de kosten voor beheer en
onderhoud van boezemkeringen, hoogwatercircuits en kunstwerken.
Dat kan enigszins worden beperkt door het saneren van nieteffectieve hoogwatercircuits.

1. Strategie “verzachtende maatregelen”

1. Strategie “verzachtende maatregelen”

5.4.4 Toekomstperspectief voor gemeenten
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Hier gelden dezelfde opmerkingen als bij strategie 0. De toename
van de kosten voor het waterbeheer kunnen iets worden beperkt
door gerichte lokale vernattingsmaatregelen in landbouwgebied op
plaatsen met kwetsbare functies ( woningen, natuur) en het maken
van grotere peilgebieden.
2. Strategie “parallelle sporen”
In een deel van het gebied zijn de hogere kosten voor beheer en
onderhoud van boezemkeringen, hoogwatercircuits en kunstwerken
hetzelfde als bij strategie 0. In andere gebieden waar het watersysteem wordt aangepast aan nieuwe functies, vallen de beheerskosten, na initiële inrichtingskosten, lager uit. Ook hier zijn er mogelijkheden voor kostenbesparing door het opheffen van niet-effectieve
hoogwatercircuits.
De strategie geeft meer mogelijkheden aan het waterschap om functies goed te bedienen omdat functies met tegenstrijdige eisen verder
uit elkaar komen te liggen. Daardoor is het mogelijk de waterhuishouding te optimaliseren in gebieden waar functies van plek veranderen, met name gericht op kostenbesparing.
3. Strategie “Nieuwe wegen”
In een groot deel van het gebied nemen de kosten voor waterbeheer
minder snel toe. Zonder waterbergingscompensatie is er meer kans
op wateroverlast in gebieden met een geringere drooglegging. Dat
betekent dat extra waterberging moet worden gecreëerd of dat een
lagere norm voor wateroverlast wordt aangehouden. Door de grotere watervraag van onderwaterdrainage is er in de zomer meer inlaat
van water nodig. In deze strategie is sprake van het opheffen van
hoogwatercircuits die ondanks hogere peilen niet effectief zijn. Verder is het nodig om met regelgeving en financiële middelen bij te
dragen aan proefprojecten en stimuleringsregelingen.
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5.4.6 Toekomstperspectief voor de provincie
0. Strategie “Recht zo die gaat”
Maaivelddaling heeft invloed op landschap, cultuurhistorie en de archeologie. Verder is de provincie verantwoordelijk voor natuurbeleid
en behalen van natuurdoelen (N2000) en doelen grondwaterlichamen KRW. Het natuurbeleid dient te worden aangepast aan maaivelddaling, incl. weidevogelbeleid. Via ruimtelijk beleid kan worden
gestuurd op openheid en ontginningspatroon van het landschap.
1. Strategie “verzachtende maatregelen”
In deze strategie gelden dezelfde opmerkingen als bij strategie 0.
Aanvullend is het in deze strategie i zaak om voorlichting te geven
aan bewoners en boeren over feiten en gevolgen van maaivelddaling. Voor wat betreft archeologie is het zaak zoveel mogelijk redden
door gerichte vernattingsmaatregelen in landbouwgebied. Voor wat
betreft effecten op natuur geldt dat negatieve effecten zoveel mogelijk moeten worden beperkt door gerichte vernattingsmaatregelen in
landbouwgebied. Daarbij is het aan te raden om dat te combineren
met het ontwikkelen van weidevogelkerngebieden.
2. Strategie “parallelle sporen”
Maaivelddaling bedreigt landschap/ ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie, maar minder dan in strategie 1. Inzet zou moeten zijn om deze belangen mee te wegen in de keuzes over verplaatsen en opnieuw invullen van functies in gebieden. Meer N2000
en KRW doelen worden gehaald ten opzichte van de strategie ‘Recht
zo die gaat’ (Strategie 0). Consequenties voor ruimtelijke ordening:
functieveranderingen binnen deelgebieden moeten worden doorvertaald in bestemmingsplannen. Beleidsaanpassingen voor ruimtelijke
ordening, landbouw, natuur- en waterbeheer zijn nodig. Natuur ruilen voor landbouwgebieden in kwelzones mogelijk maken door herijking natuurbeleid/ grenzen. Beleid ontwikkelen om openheid en ont-

ginningspatroon van het landschap te behouden: sturen op ruimtelijke kwaliteit. Sturen op en stimuleren van kavelruil conform provinciale Landbouwagenda (o.a. bij de ontwikkeling van weidevogelkerngebieden); randvoorwaarden voor nieuwe functies (kadastraal
of anders) vastleggen. Ontwikkelen gebiedsproces om samen doelen
te realiseren. Mogelijk maken van kansen voor de ontwikkeling van
nieuwe functies in natte gebieden (recreatie, hoogwaterzones).
3. Strategie “Nieuwe wegen”
De economie van het veenweidegebied kan veranderen. De landbouw zal moeten investeren in de omgang met nattere omstandig-
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heden. Dat betekent dat beleidsaanpassingen voor ruimtelijke ordening, landbouw, natuur- en waterbeheer nodig zijn. Daarnaast is het
van groot belang om in te zetten op proefprojecten en stimuleringsregelingen, o.a. via provinciale Landbouwagenda. Ook moet regelgeving worden aangepast om innovaties en proeven mogelijk te maken. Combinaties met het ontwikkelen van weidevogelkerngebieden
liggen voor de hand.

6 Beoordeling van de strategieën op hoofdlijnen
In dit hoofdstuk worden de effecten van de strategieën Recht zo die
gaat, Verzachtende maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen
voor het hele Friese veenweidegebied en voor verschillende deelgebieden doorgerekend op hun effecten.
Paragraaf 6.2 bevat een synthese van alle berekeningen. Paragraaf 6.3
vat de berekeningen per deelgebied samen. De details van de berekeningen kunt u vinden in bijlage 3.
6.1

Inleiding

Achtereenvolgens berekenen we de effecten voor:
1. het gehele Friese veenweidegebied
2. het gebied met minder dan 80 cm veen
3. het gebied met meer dan 80 cm veen
4. het veengebied met een kleidek
5. het kleigebied met een veenondergrond
6. het omringende zandgebied en de beekdalen.
En vervolgens voor de volgende deelgebieden:
7. De Rottige Meenthe en omgeving
8. de Deelen
9. Bûtenfjild
10. de Alde Feanen
11. Akmarijp.
12. Aldeboarn
De locatie van deze gebieden is terug te vinden op bijgaande overzichtskaart (figuur 11). De gebieden zijn, mede op grond van de
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Figuur 10.Overzicht van de gebieden waarvoor de effecten van strategieën zijn
doorgerekend

uitkomsten van de gebiedsbijeenkomsten, door het projectteam geselecteerd. Inzet was een variatie in gebieden:





Grootte: het hele veenweidegebied, deelgebieden en lokale gebieden.
Landgebruik: veel landbouw of meer andere functies
Bodemtype: puur veen, klei op veen en veen met een kleidek
Maatschappelijke issues die spelen: functieconflicten en wensen
van ondernemers

Telkens worden alleen de relevante strategieën doorgerekend: Recht
zo die gaat en Verzachtende maatregelen voor alle gebieden, Nieuwe wegen niet voor gebieden met minder dan 80 cm veen en Parallelle sporen alleen voor deelgebieden met natuurgebieden. Voor het
omringende zandgebied en de beekdalen zijn geen strategieën doorgerekend, hier was alleen een kwalitatieve beschouwing mogelijk.
De effectanalyse bestaat per gebied uit een Kosten baten analyse
(KBA) en een Multicriteria analyse (MCA). Hoofdstuk 3 bespreekt de
aanpak via KBA/MCA in detail. Samenvattend:
 de KBA gaat alleen over de effecten die in geld kunnen worden
uitgedrukt. Om eenmalige investeringen en opbrengsten te kunnen vergelijken met jaarlijkse kosten en opbrengsten is daarbij
gerekend met contante baten en kosten, waarbij de Netto Con-
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tante Waarde (NCW) de optelsom is van alle contante kosten en
baten over 40 jaar. Hoe hoger de NCW des te beter een strategie
in de KBA scoort. Waar relevant is de NCW omgerekend naar
jaarlijkse kosten en baten.
de MCA vult de KBA aan met effecten die niet in geld uit te drukken zijn, of waarvan het discutabeler is om ze in geld uit te
drukken. Het gaat bijvoorbeeld om effecten op weidevogels, archeologie, landschap en uitstoot van broeikasgassen. Om de effecten uit de KBA en de MCA met elkaar te kunnen vergelijken
wordt vervolgens per maatschappelijke opgave uit de KBA en de
MCA voor elke strategie de relatieve score ten opzichte van de
beste scorende strategie berekend. Een score < 1 betekent dat
een strategie slechter scoort dan de referentiestrategie Recht zo
die gaat. Een score >1 betekent dat een strategie beter scoort
dan Recht zo die gaat, waarbij een hoger getal een betere score
betekent. Zo kunnen strategieën onderling ook worden vergeleken. Dit wordt weergegeven in een ‘radardiagram, zodat in een
oogopslag duidelijk wordt hoe een strategie scoort op meerdere
aspecten.

Tabel 7 geeft een overzicht van de maatschappelijke opgaven die
zijn meegenomen in de KBA, respectievelijk de MCA.

Tabel 7. Maatschappelijke opgaven die zijn meegenomen in de KBA en MCA

Maatschappelijke opgave in de KBA

Omschrijving

Eenheid

Contante kosten verdrogingsbestrijding over 40 jaar. Zie paragraaf 3.5.6 voor een uitleg over kosten natuurbeheer in deze
KBA.

EUR

Voorkomen aantasting van gebouwen

Contante kosten funderingsherstel over 40 jaar

EUR

Voorkomen aantasting van wegen en infrastructuur

Contante kosten wegbeheer over 40 jaar`

EUR

Contante kosten waterbeheer over 40 jaar

EUR

Recreatie

Contante recreatieve baten natuur over 40 jaar

EUR

Landbouw

Contante opbrengsten landbouw over 40 jaar

EUR

Natuur en landschap
Tegengaan verdroging natuur

Gebouwen en infrastructuur

Waterbeheer
Beperken kosten waterbeheer

Economie
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Maatschappelijke opgaven in de MCA

Omschrijving

Eenheid

Behoud landschap en cultuurhistorie

Veengebied dat behouden blijft (> 40 cm veen) in 40 jaar

Ha

Behoud archeologie

Veengebied met < 30 cm maaivelddaling in 40 jaar

Ha

Bevorderen leefgebied weidevogels

Gebied in weidevogelkerngebieden met voor weidevogels geschikte drooglegging

Ha

Verbeteren waterkwaliteit

Belasting oppervlaktewater door nutriënten door veenoxidatie.
Geschat als verandering veenvoorraad

M3 veen

Behoud voorraad zoetwater

Afname bodemvolume voor zoetwater in veenweidegebied. Zie
paragraaf 3.5.8 voor een beschouwing over effecten op de
voorraad zoetwater en waterbehoefte.

M3

Tegengaan verdroging aangrenzend zandgebied

Afname bodemvolume voor zoetwater in veenweidegebied

M3

Natuur en landschap

Waterbeheer

Economie
Energie

Als energiekosten gemalen meegerekend bij kosten waterbeheer

Recreatie

Kansen voor recreatie

Klimaat
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--/++

6.2

Maatschappelijke opgaven in de MCA

Omschrijving

Eenheid

Emissie broeikasgassen

Contante kosten emissierechten over 40 jaar op basis van geschatte prijs in 2020

EUR

Klimaatadaptatie

Kwalitatieve inschatting van effecten strategie op waterberging
en verdroging.

--/++

Synthese

Bij de vergelijking van de effecten van de 4 strategieën op het Friese
veenweidegebied maakt het nogal uit op welk schaalniveau je kijkt.

Het schaalniveau van het gehele gebied levert andere uitkomsten op
dan het schaalniveau van gebieden met meer of met minder veen of
het schaalniveau van deelgebieden of lokale situaties.

Conclusies en aanbevelingen:
1. Enerzijds moet voorzichtigheid worden betracht met al te gemakkelijke generalisaties voor het hele Friese veenweidegebied en anderzijds zijn er volop
mogelijkheden voor maatwerk op deelgebied-niveau.

Effecten op het schaalniveau van het gehele Friese veenweidegebied
Op het schaalniveau van het gehele Friese veenweidegebied (73.000
ha) scoort de strategie Recht zo die gaat kosten-baten technisch
duidelijk beter dan de andere strategieën: de jaarlijkse baten liggen
€ 2-6 miljoen (1-2,5%) hoger.
Daar staat tegenover dat de alternatieve strategieën Parallelle sporen, Verzachtende maatregelen en met name Nieuwe wegen beter
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scoren op kwaliteit (weidevogels, archeologie, landschap, waterkwaliteit, broeikasgassen, zoetwater, verdroging). Verder vertragen deze
strategieën de veenafbraak: in 2050 resteert 5-20% meer veen dan
in Recht zo die gaat.
Daardoor worden ook minder broeikasgassen uitgestoten. Worden
de (potentiële) kosten daarvan betrokken, dan scoren Verzachtende
maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen ook in de kostenbaten-analyse resp. 0,4%, 1,1% en 5% beter dan Recht zo die gaat.

Conclusies en aanbevelingen:
2. Alternatieve strategieën op het schaalniveau van het gehele Friese veenweidegebied hebben duidelijke kwalitatieve pluspunten, maar daar hangt wel een
prijskaartje aan.
3. Het al dan niet inzetten van alternatieve strategieën vergt een politiek/beleidsmatige afweging, die overigens beter op het niveau van deelgebieden kan
worden gemaakt (zie verderop)
4. Als het in de toekomst zo ver komt dat emissierechten moeten worden betaald over uitstoot van broeikasgassen door afbraak van veen, dan ontstaat
kostenbaten-technisch een radicaal andere afweging.

Effecten op het schaalniveau van het gebied > 80 cm veen
Ook op dit schaalniveau (16.000 ha) scoort Recht zo die gaat kosten-baten technisch duidelijk beter dan de andere strategieën: de
jaarlijkse baten liggen €1 – 3 miljoen (2-4%) hoger.

Effecten op het schaalniveau van het veengebied met een
kleidek (20-40 cm)
Ook op dit schaalniveau (24.000 ha) scoort Recht zo die gaat kosten-baten technisch duidelijk beter dan de andere strategieën: de
jaarlijkse baten liggen € 3 – 4 miljoen (4-5%) hoger.

Ook scoren de alternatieve strategieën Parallelle sporen, Verzachtende maatregelen en met name Nieuwe wegen beter op kwaliteit.
Verder vertragen ze de veenafbraak: in 2050 resteert in dit gebied
3-28% meer veen dan in Recht zo die gaat.

Anderzijds scoort Nieuwe wegen beter op kwaliteit. Ook vertraagt
deze strategie de veenafbraak: in 2050 resteert in dit gebied 16%
meer veen dan in Recht zo die gaat.

Worden de (potentiële) kosten van de daaruit voortvloeiende lagere
uitstoot van broeikasgassen betrokken, dan scoren Verzachtende
maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen ook in de kostenbatenanalyse resp. gelijk, gelijk en 10% beter dan Recht zo die gaat.

Worden de (potentiële) kosten van de emissierechten voor de uitstoot van broeikasgassen betrokken, dan scoren Verzachtende
maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen ook in de KBA resp.
1%, 1% en 5% beter dan Recht zo die gaat.

Conclusies en aanbevelingen
5. voor het veengebied met > 80 cm veen en het veengebied met een kleidek gelden dezelfde conclusies als voor het gehele Friese veenweidegebied, met
dien verstande dat de kwalitatieve baten van Nieuwe wegen hier relatief nog hoger zijn.
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Effecten op het schaalniveau van het gebied < 80 cm veen
Voor dit gebied (19.000 ha) is alleen de strategie Verzachtende
maatregelen vergeleken met Recht zo die gaat. De andere strategieen zijn in dit gebied op voorhand niet zinvol.
Kostenbaten-technisch pakt Recht zo die gaat beter uit dan Verzachtende maatregelen: de jaarlijkse baten liggen € 950.000,- (1,5%)

hoger. Daar staan enige kwalitatieve baten tegenover in Verzachtende maatregelen. Maar deze laatste strategie is nauwelijks in staat
om in dit gebied het verdwijnen van het veen te voorkomen: in 2050
resteert nog 15% en in 2100 is alle veen verdwenen. Dat betekent
ook dat eventuele emissierechten de kostenbaten-analyse nauwelijks beïnvloedt.

Conclusies en aanbevelingen:
6. Alternatieve strategieën bieden voor het gebied < 80 cm veen nauwelijks meerwaarde en Recht zo die gaat lijkt hier de meest voor de hand liggende strategie.

Effecten op het schaalniveau van het kleigebied met een
veenondergrond
Voor dit gebied (14.000 ha) valt de kosten-batenanalyse voor de
alternatieve strategieën vrijwel gelijk uit aan die van Recht zo die
gaat. De lagere baten voor de landbouw worden vrijwel geheel gecompenseerd door hogere baten voor funderingsherstel, wegbeheer
en waterbeheer.

vertragen ze de veenafbraak aanmerkelijk. Bij Nieuwe wegen resteert in 2050 nog 91% van het veen en in 2100 nog 83%.
Hierdoor vermindert tot 2050 ook de uitstoot van broeikasgassen.
Worden de (potentiële) kosten van de daaruit voortvloeiende lagere
uitstoot van broeikasgassen betrokken, dan scoren Parallelle sporen,
Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen ook in de KBA resp.
2% 1,5% en 7,5% beter dan Recht zo die gaat.

Daarbij scoren Parallelle sporen, Verzachtende maatregelen en (met
name) Nieuwe wegen beter op kwaliteit dan Recht zo die gaat. Ook
Conclusies en aanbevelingen:
7. Voor het kleigebied met een veenondergrond is het de moeite waard de alternatieve strategieën (met name Nieuwe wegen) verder te onderzoeken.
8. Daarbij is vooral de vraag van belang hoe kan worden omgegaan met de verschuiving in kosten en baten tussen de landbouw enerzijds en woningen, wegbeheer en waterbeheer anderzijds.
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Effecten op het omringende zandgebied
Voor het omringende zandgebied is berekend dat de grondwaterstand naar de toekomst toe verder daalt door wegzijging van water
naar het Friese veenweidegebied. Die daling is in alle strategieën
aan de orde, alleen in Nieuwe wegen gaat de daling minder snel.
Toch heeft dat geen consequenties voor de landbouw en droge natuurgebieden. Veelal zit het grondwater al diep en is er al sprake van
een ”‘hangwater-profiel”, waarbij de grondwaterstand geen invloed
meer heeft op vochtvoorziening in de wortelzone. Verder uitzakken
van die grondwaterstand heeft geen consequenties voor de vochtvoorziening.

Wel zijn er negatieve consequenties voor:
 natuur in beekdalen (zoals van Tjonger en Linde). Hier is wel
sprake van een grondwaterprofiel met kwel. Méér wegzijging
leidt tot afname van kwel, met negatieve gevolgen voor natuurwaarden.
 de grondwatervoorraad. Doordat de grondwaterspiegel daalt,
wordt de druk op het onderliggende zoute grondwater kleiner.
Het grondwatersysteem wordt daardoor kwetsbaarder voor verzilting met potentieel negatieve gevolgen voor
(drink)waterwinning.

Conclusies en aanbevelingen:
9. Voor het omringende zandgebied is sprake van negatieve effecten op natuur in beekdalen en de grondwatervoorraad.
10. Deze negatieve effecten zijn niet te voorkomen en kunnen uiteindelijk alleen worden bestreden met lokale maatregelen.
11. Wel is het mogelijk deze effecten te vertragen door inzet van Nieuwe wegen in het Friese veenweidegebied

Effecten op deelgebieden
Ook voor diverse deelgebieden (o.a. Rottige Meenthe/Veenpolder
e.o., Fluessen e.o, Alde Feanen e.o., Aldeboarn e.o., Akmarijp,
De Deelen, It Bûtenfjild, variërend in oppervlakte van 13.000 ha
tot 300 ha), is een KBA en een MCA van de diverse strategieën
uitgevoerd. Daarin is ook de strategie Parallelle sporen betrokken.
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Op deelgebiedniveau blijkt de kostenbatenanalyse heel verschillend uit te kunnen pakken. In de meeste gebieden komt Recht zo
die gaat kostenbaten-technisch het beste uit de bus. Maar in Akmarijp scoren zowel Verzachtende maatregelen als Nieuwe wegen beter dan Recht zo die gaat. Dat hangt met name samen
met baten van vermeden funderingsherstel.
In andere gebieden scoren een of meerdere alternatieve strategieën vergelijkbaar als Recht zo die gaat:




Parallelle sporen in Rottige Meenthe/Veenpolder en Fluessen
Verzachtende maatregelen in Aldeboarn, De Deelen en It
Bûtenfjild
Nieuwe wegen in De Deelen



Daarnaast scoren de alternatieve strategieën doorgaans beter op
kwaliteit, maar zeker niet altijd en niet altijd voor alle kwaliteitsaspecten. Wel dragen deze strategieën in de meeste deelgebie-

den bij aan vertraging van de veenafbraak, met name Nieuwe
wegen.
Worden de (potentiële) kosten van de daaruit voortvloeiende
lagere uitstoot van broeikasgassen betrokken, dan scoren de alternatieve strategieën in de meeste gevallen ook kostenbatentechnisch beter dan Recht zo die gaat.

Conclusies en aanbevelingen:
12. Op het niveau van deelgebieden pakt de kostenbatenanalyse soms anders uit dan op het niveau van het hele Friese veenweidegebied.
Dat geldt ook voor de analyse van kwalitatieve effecten.
13. Dat pleit er voor om bij de verdere invulling van beleid in te zoomen op deelgebieden en per gebied te kijken waar de kansen liggen
14. In sommige gebieden zijn alternatieve strategieën alleen al uit kostenbaten-overwegingen zinvol. Dat geldt met name voor deelgebieden binnen het kleigebied met een veenondergrond
15. In het ene gebied zal het goedkoper zijn om een alternatieve strategie (met bijbehorende kwalitatieve effecten) te realiseren dan in het andere gebied. Dat
kan enorm helpen om de inzet van (schaarse) middelen te focussen.
16. In alle gevallen is de ontwikkelde methodiek van KBA/MCA geen alternatief voor een gebiedsdialoog, maar een hulpmiddel bij die dialoog.
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6.3

niet alleen het gevolg van ontwatering maar ook het resultaat
van vakmanschap en investeringen in andere productiemiddelen.

Verdeling van kosten en baten

Voor het hele veenweidegebied kunnen we ook een analyse maken van de verdeling van de kosten en de baten van verschillende strategieën over belangengroepen. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat de kosten voor weg-, water en natuurbeheer door de
inwoners van Fryslân worden gedragen.
Voor de interpretatie van de getallen is het belangrijk om te begrijpen dat de Standaardopbrengst van de landbouw niet de
winst is maar de omzet. Van de omzet / standaardopbrengst
gaan alle kosten nog af. Verder zijn de baten van de landbouw

Dat gezegd hebbende zien we dat de kosten en baten van verschillende maatschappelijke opgaven over verschillende aantallen
mensen worden verdeeld. Opvallend dat de kosten voor funderingsherstel wel afnemen door Nieuwe wegen (±30%), maar niet
verdwijnen. De baten van Nieuwe wegen voor eigenaren van gebouwen zijn 20 keer lager dan de kosten voor agrariërs. Nieuwe
wegen leidt tot iets lagere kosten voor waterbeheer voor de Friese burgers dan Recht zo die gaat.

Tabel 8. Gemiddelde jaarlijkse kosten en baten 2010-2050 van strategieën: hele veenweidegebied

Gemiddelde jaarlijkse kosten
en baten 2010-2050 van strategieën
Thema

Strategie
Belangengroep

Aantal belanghebbenden
waarover kostenbaten worden
verdeeld

Recht zo die
gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

Nieuwe
wegen

Baten (+) en kosten (-) per belanghebbende
Standaardopbrengst landbouw

agrariërs in de
veenweidegebieden

Besparen kosten natuur-, wegen waterbeheer
Besparingen op funderingsherstel
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1.000

€ 242.918

€ 240.348

€ 242.449

€ 235.289

inwoners van Fryslân

650.000

-€ 79,2

-€ 78,8

-€ 78,8

-€ 76,2

Eigenaren met schade in Recht zo die
gaat

1.400

-€ 1.248

-€ 1.214

-€ 1.247

-€ 887

Tabel 9. Verandering in kosten en baten nieuwe strategieën ten opzichte van Recht zo die gaat

Gemiddelde jaarlijkse kosten en baten 20102050 van strategieën ten opzichte van Recht
zo die gaat

Strategie

Thema

Belangengroep

Opbrengstderving landbouw

agrariërs in de veenweidegebieden

Besparen kosten natuur-, weg- en waterbeheer

inwoners van Fryslân

Besparingen op funderingsherstel

Eigenaren met aantasting in Recht zo die gaat

88

Aantal belanghebbenden waarover
kosten-baten worden verdeeld

Verzachtende
maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

1.000

-€ 2.600

-€ 500

-€ 7.600

650.000

€ 0,4

€ 0,4

€ 3,0

1.400

€ 36

€0

€ 357

6.4

Samenvatting per deelgebied
6.4.1 Effectbepaling voor het gehele Friese
veenweidegebied

Voor het gehele Friese veenweidegebied (73.000 ha landoppervlak) valt de kosten-baten analyse van de strategieën Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen negatief uit t.o.v. Recht zo
die gaat.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn € 2,3 miljoen (1%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen en € 5,2 miljoen (2,5%) hoger dan in Nieuwe wegen. Lagere kosten voor
funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer wegen in de alternatieve strategieën niet op tegen de lagere baten voor de landbouw.

Parallelle sporen). Bij de deelgebieden gaan we daarom verder
niet in op Parallelle sporen).
Hierdoor vermindert tot 2050 ook de uitstoot van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten7 daarvan betrokken, dan
verandert de kosten-baten analyse voor beide alternatieve strategieën. Vergeleken met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten hoger:
 in Verzachtende Maatregelen: € 920.000 (0,4%)
 in Nieuwe wegen: € 12,4 miljoen (5%)

Wel scoren beide strategieën (met name Nieuwe wegen) beter op
kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 11).
Verder zijn beide strategieën in staat om de veenafbraak te vertragen. Van de totale veenvoorraad is bij Recht zo die gaat in
2050 nog maar 52% over, bij Verzachtende Maatregelen is dit
57% en bij Nieuwe Wegen 72%. Daarmee wordt de veenafbraak
overigens niet stopgezet, maar deels uitgesteld naar de toekomst.
Parallelle sporen is op een klein deel van het veenweidegebied
doorgerekend. Daarom is het effect van Parallelle sporen op het
niveau van het veenweidegebied en grotere deelgebieden (veen
< 80 cm; veen > 80 cm; veen met kleidek en klei met veenondergrond) verwaarloosbaar. Voor het hele veenweidegebied verandert de netto contante waarde bijvoorbeeld met 0,1% door
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7

Tegen een geschatte prijs van € 20,-/ton CO2eq

Figuur 11. Het hele veenweidegebied: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.2 Effectbepaling voor het veengebied met minder dan 80 cm veen
Voor het veengebied met minder dan 80 cm veen (landoppervlak
19.000 ha) valt de kosten-baten analyse van de strategie Verzachtende maatregelen negatief uit t.o.v. Recht zo die gaat8.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn € 950.000,(1,5%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen. Lagere kosten
voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer wegen in
Verzachtende maatregelen niet op tegen de lagere baten voor de
landbouw.
Wel scoort Verzachtende maatregelen beter op kwaliteit (zie figuur 13).
Verzachtende maatregelen is nauwelijks in staat om de veenafbraak te vertragen. Van de totale veenvoorraad in dit gebied is
bij Recht zo die gaat in 2050 nog slechts 12% over en bij Verzachtende Maatregelen 15%. In 2100 is in beide strategieën al
het veen verdwenen.
Hierdoor vermindert tot 2050 ook de uitstoot van broeikasgassen
enigszins. Daardoor verandert ook de kosten-baten analyse als
de (potentiële) kosten9 daarvan worden betrokken. De jaarlijkse

8

De strategie Nieuwe wegen is niet doorgerekend omdat deze strategie alleen

zinvol is bij meer dan 80 cm veen.

9

Tegen een geschatte prijs van € 20,-/ton CO2eq
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baten van Verzachtende maatregelen zijn dan nog steeds lager
dan die van Recht zo die gaat, namelijk - € 580.000 (-1%).

Figuur 12. Veenweidegebied < 80 cm veendikte: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.3 Effectbepaling voor het veengebied met
meer dan 80 cm veen
Voor het veengebied met meer dan 80 cm veen (16.000 ha landoppervlak) valt de kosten-baten analyse van de strategieën Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen negatief uit t.o.v.
Recht zo die gaat.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn € 850.000,(2%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen en €2 miljoen
(4%) hoger dan in Nieuwe wegen. Lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer wegen in de alternatieve
strategieën niet op tegen de lagere baten voor de landbouw.
Wel scoren beide strategieën (met name Nieuwe wegen) beter op
kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 12).
Verder zijn beide strategieën in staat om de veenafbraak te vertragen. Van de totale veenvoorraad is bij Recht zo die gaat in
2050 nog maar 49% over, bij Verzachtende Maatregelen is dit
52% en bij Nieuwe Wegen 77%. Daarmee wordt de veenafbraak
overigens niet stopgezet, maar deels uitgesteld naar de toekomst.
Hierdoor vermindert tot 2050 ook de uitstoot van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten10 daarvan betrokken, dan
verandert de kosten-baten analyse voor beide alternatieve stra-

10
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tegieën. Vergeleken met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten:
 in Verzachtende Maatregelen vrijwel gelijk: + € 125.000
(0%)
 in Nieuwe wegen € 5 miljoen (10%) hoger.

Figuur 13. Veenweidegebied > 80 cm veendikte: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.4 Effectbepaling voor het kleigebied met een veenondergrond
Voor het kleigebied met een veenondergrond (14.000 ha landoppervlak) valt de kosten-baten analyse van de strategieën Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vrijwel gelijk uit aan
die van Recht zo die gaat.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Verzachtende maatregelen en
Nieuwe wegen zijn vrijwel gelijk aan die van Recht zo die gaat,
resp. -€ 70.000,- (0,002%) en -€ 43.000,- (0,001%) lager. De
lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer
wegen in de alternatieve strategieën vrijwel op tegen de lagere
baten voor de landbouw.
Daarnaast scoren beide strategieën (met name Nieuwe wegen)
beter op kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 14).
Verder zijn beide strategieën in staat om de veenafbraak te vertragen. Van de totale veenvoorraad in dit gebied is bij Recht zo
die gaat in 2050 nog 61% over, bij Verzachtende Maatregelen is
dit 70% en bij Nieuwe Wegen zelfs 91%. Daarmee wordt de
veenafbraak in Verzachtende maatregelen overigens niet stopgezet, maar deels uitgesteld naar de toekomst. Alleen de strategie Nieuwe wegen is in staat de uiteindelijke veenafbraak sterk te
reduceren: in 2100 resteert nog steeds 83% van de veenvoorraad.
Hierdoor vermindert tot 2050 ook de uitstoot van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten11 daarvan betrokken, dan

11
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verandert de kosten-baten analyse voor beide alternatieve strategieën. Vergeleken met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten hoger in:
 Verzachtende Maatregelen: + € 680.000,- (1,5 %)
 in Nieuwe wegen + € 3,2 miljoen (7,5 %).

Figuur 14. Kleigebied met veenondergrond: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.5 Effectbepaling voor het veengebied met een kleidek (20-40 cm)
Voor het veengebied met een kleidek (24.000 ha landoppervlak)
valt de kosten-baten analyse van de strategieën Verzachtende
maatregelen en Nieuwe wegen negatief uit t.o.v. Recht zo die
gaat.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn € 3 ton
(0,5%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen en € 3 miljoen
(4%) hoger dan in Nieuwe wegen. Lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer wegen in de alternatieve
strategieën niet op tegen de lagere baten voor de landbouw.
Wel scoren beide strategieën (met name Nieuwe wegen) beter
op kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 15).
Verder zijn beide strategieën in staat om de veenafbraak te vertragen. Van de totale veenvoorraad is bij Recht zo die gaat in
2050 nog 66% over, bij Verzachtende Maatregelen is dit 68% en
bij Nieuwe Wegen 82%. Daarmee wordt de veenafbraak overigens niet stopgezet, maar deels uitgesteld naar de toekomst.
Hierdoor vermindert tot 2050 ook de uitstoot van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten12 daarvan betrokken, dan
verandert de kosten-baten analyse voor beide alternatieve strategieën. Vergeleken met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten hoger, zowel in Verzachtende Maatregelen (+ € 625.000 =
1%), als in Nieuwe wegen € 3,8 miljoen (5%).

12
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Figuur 15. Veengebied met een kleidek (20-40 cm): relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.6 Effectbepaling voor het omringende zandgebied
Voor het omringende zandgebied is berekend dat de grondwaterstand naar de toekomst toe verder daalt door wegzijging van
water naar het Friese veenweidegebied. Vooralsnog is alleen een
kwalitatieve analyse van de gevolgen van daling van de grondwaterstand mogelijk.
Daling van de grondwaterstand is in alle strategieën aan de orde,
alleen in Nieuwe wegen gaat de daling minder snel.
Toch heeft dat geen consequenties voor de landbouw en droge
natuurgebieden. Veelal zit het grondwater al diep. Er is dan sprake van een ”hangwater-profiel”, waarbij de grondwaterstand
geen invloed meer heeft op de hoeveelheid vocht in de wortelzone. Verder uitzakken van die grondwaterstand heeft geen consequenties voor de vochtvoorziening.
Wel zijn er negatieve consequenties voor:
 natuur in beekdalen (zoals van Tjonger en Linde). In beekdalen is wel sprake van een grondwaterprofiel met kwel. Een
grotere wegzijging van water leidt tot een afname van kwel,
met negatieve gevolgen voor natuurwaarden.
 de grondwatervoorraad. Doordat de grondwaterspiegel daalt,
wordt de druk op het onderliggende zoute grondwater kleiner.
Het grondwatersysteem wordt daardoor kwetsbaarder voor
verzilting met potentieel negatieve gevolgen voor
(drink)waterwinning.
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6.4.7 Effectbepaling voor Rottige Meenthe,
Veenpolder en omstreken
Voor het gebied rondom de Rottige Meenthe en de Veenpolder
(13.000 ha landoppervlak) valt de kostenbaten analyse van de
alternatieve strategieën Verzachtende maatregelen, Nieuwe wegen en Parallelle sporen negatief uit t.o.v. Recht zo die gaat.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn:
 €10.000,- (0,03%) hoger dan in Parallelle sporen
 € 570.000,- (1,5%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen
 €1,7 miljoen (4 %) hoger dan in Nieuwe wegen
In alle gevallen is er sprake van lagere baten voor de landbouw,
waar lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer niet tegen op wegen.
Wel scoren de 3 strategieën (met name Nieuwe wegen) beter op
kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 16). Uitzondering
daarop is Parallelle sporen dat op 2 aspecten slechter scoort.
Verder is alleen Nieuwe wegen in staat om de veenafbraak noemenswaardig te vertragen. Van de totale veenvoorraad is bij
Recht zo die gaat, Verzachtende Maatregelen en Parallelle sporen
in 2050 nog maar ca. 50% over, bij Nieuwe Wegen is dit 70%.
In 2100 is het veen in alle strategieën vrijwel verdwenen, alleen
bij Nieuwe wegen resteert dan nog 40%.
Hierdoor vermindert tot 2050 in Nieuwe wegen ook de uitstoot
van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten13 daarvan
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betrokken, dan verandert de kosten-baten analyse. Vergeleken
met Recht zo die gaat vallen de jaarlijkse baten in Nieuwe wegen
dan 1,4 miljoen (3,5%) hoger uit.

Figuur 16. Rottige Meenthe e.o.: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.8 Effectbepaling voor Fluessen en omstreken
Voor het gebied rondom de Fluessen (8.000 ha landoppervlak)
valt de kosten-baten analyse van de alternatieve strategieën
Verzachtende maatregelen, Nieuwe wegen negatief uit t.o.v.
Recht zo die gaat. Parallelle sporen scoort vrijwel gelijk.
De




jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn:
€ 304.000,- (1,5%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen
€ 420.000 (1,7%) hoger dan in Nieuwe wegen
€ 30.000,- (0%) hoger dan in Parallelle sporen

In alle gevallen is er sprake van lagere baten voor de landbouw,
waar lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer niet tegen op wegen.
Wel scoren de 3 strategieën (met name Nieuwe wegen) beter op
kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 17).
Verder is alleen Nieuwe wegen in staat om de veenafbraak noemenswaardig te vertragen. Van de totale veenvoorraad is bij
Recht zo die gaat in 2050 nog 60% over, bij Verzachtende Maatregelen is dat 67% en bij Nieuwe Wegen 80%. In 2100 resteert
alleen in Nieuwe wegen nog 67% veen.
Hierdoor vermindert tot 2050 in Nieuwe wegen ook de uitstoot
van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten14 daarvan
betrokken, dan verandert de kosten-baten analyse. Vergeleken
met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten:

14
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in Verzachtende Maatregelen : € 190.000,- hoger (0,7%)
in Parallelle sporen: € 375.000,- hoger (1,5%)
in Nieuwe wegen € 1,4 miljoen hoger (6%).

Figuur 17. Fluessen e.o.: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.9 Effectbepaling voor De Alde Feanen en omstreken
Voor het gebied rondom de Alde Feanen (6.200 ha landoppervlak) valt de kosten-baten analyse van de alternatieve strategieen Verzachtende maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen negatief uit t.o.v. Recht zo die gaat.
De




Hierdoor vermindert tot 2050 in Nieuwe wegen ook de uitstoot
van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten15 daarvan
betrokken, dan verandert de kosten-baten analyse. Vergeleken
met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten:
 in Verzachtende Maatregelen : - € 440.000,- lager (3%)
 in Parallelle sporen en in Nieuwe wegen € 1,1 miljoen hoger
(7%).

jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn:
€ 620.000,- (3,7%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen
€ 220.000,- (1,3%) hoger dan in Nieuwe wegen
€ 190.000,- (1,2 %) hoger dan in Parallelle sporen

In alle gevallen is er sprake van lagere baten voor de landbouw,
waar lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer niet tegen op wegen. In parallelle sporen zijn er relatief
hoge recreatieve baten voor natuur, maar zijn ook de extra kosten voor de landbouw hoog.
Wel scoren de 3 strategieën (met name Nieuwe wegen) beter op
kwaliteit dan Recht zo die gaat (zie figuur 18).
Verder valt op dat de veenafbraak in dit gebied relatief langzaam
gaat. Van de totale veenvoorraad is bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen in 2050 nog 68% over, bij Parallelle sporen en Nieuwe Wegen is dit 79%. In 2100 resteert in de eerste
twee strategieën 32% en in de laatste twee strategieën 52%.

15
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6.4.10 Effectbepaling voor Aldeboarn
Voor het gebied rondom Aldeboarn (4.200 ha landoppervlak) valt
de kosten-baten analyse van de alternatieve strategieën Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen negatief uit t.o.v.
Recht zo die gaat.
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn:
 € 594.000,- (4%) hoger dan in Nieuwe wegen
 € 10.000,- (0%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen.
In Nieuwe wegen is sprake van lagere baten voor de landbouw,
waar lagere kosten voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer niet tegen op wegen. In Verzachtende maatregelen is
enkel en alleen sprake van extra kosten voor de landbouw en
geen baten voor andere functies.
Feitelijk scoort alleen Nieuwe wegen beter op kwaliteit dan Recht
zo die gaat (zie figuur 19).
Verder is er qua veenafbraak alleen winst bij Nieuwe wegen. Van
de totale veenvoorraad is bij Recht zo die gaat en Verzachtende
maatregelen in 2050 nog 60% over, bij Nieuwe Wegen is dit
87%. In 2100 resteert in de eerste twee strategieën 20% en in
Nieuwe Wegen 67%.
Hierdoor vermindert tot 2050 in Nieuwe wegen ook de uitstoot
van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten16 daarvan
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betrokken, dan verandert de kosten-baten analyse. Vergeleken
met Recht zo die gaat zijn de jaarlijkse baten:
 in Verzachtende Maatregelen : € 25.000,- hoger (0%)
 in Nieuwe wegen € 1 miljoen hoger (6,7%).

Figuur 19. Aldeboarn: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.11 Effectbepaling voor Akmarijp
Voor het gebied bij Akmarijp (300 ha landoppervlak) valt de kosten-baten analyse van Verzachtende maatregelen en Nieuwe
wegen positief uit ten opzichte van Recht zo die gaat.
De jaarlijkse baten liggen:
 in Verzachtende Maatregelen € 28.000,- (7%) hoger
 in Nieuwe wegen € 99.600,- (25%) hoger
In beide strategieën is sprake van lagere baten voor de landbouw, maar die worden ruim gecompenseerd door lagere kosten
voor funderingsherstel, wegbeheer en waterbeheer.
Beide alternatieve strategieën scoren beter op kwaliteit dan
Recht zo die gaat, maar vooral op het aspect behoud landschap
en cultuurhistorie (zie figuur 20).
Qua veenafbraak is er in beide alternatieve strategieën winst.
Van de totale veenvoorraad is bij Recht zo die gaat in 2050 nog
29% over, bij Verzachtende maatregelen 43% en bij Nieuwe Wegen 57%. In 2100 resteert alleen in Nieuwe Wegen nog 57%
veen.
Hierdoor vermindert tot 2050 in Nieuwe wegen ook de uitstoot
van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten17 daarvan
betrokken, dan verandert de kosten-baten analyse. Vergeleken
met Recht zo die gaat bedragen de jaarlijkse baten dan:
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in Verzachtende Maatregelen : € 0,- (0%)
in Nieuwe wegen € 212.000,- (53%).

Figuur 20. Akmarijp: de relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.12 Effectbepaling voor De Deelen
Voor het gebied De Deelen (500 ha landoppervlak) is de kostenbaten analyse van Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen
vrijwel gelijk aan die van Recht zo die gaat .
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn:
 € 200,- (0%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen
 € 1.290,- (0%) hoger dan in Nieuwe wegen
De kosten voor de landbouw zijn in beide strategieën iets hoger,
maar daar staan nauwelijks baten voor andere functies tegenover.
Alleen Nieuwe wegen scoort beter op kwaliteit dan Recht zo die
gaat, maar eigenlijk alleen op het aspect archeologie (zie figuur
21).
Qua veenafbraak is er geen onderscheid tussen de strategieën.
Er blijft in alle gevallen 50% over in 2050.
Hierdoor vermindert tot 2050 in ook de uitstoot van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten18 daarvan betrokken, dan
verandert de kosten-baten analyse. Vergeleken met Recht zo die
gaat zijn de jaarlijkse baten van Nieuwe wegen € 33.000,-. Verzachtende maatregelen hebben geen baten ten opzichte van
Recht zo die gaat.
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Figuur 21. De Deelen: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.4.13 Effectbepaling voor It Bûtenfjild
Voor het gebied It Bûtenfjild is de kosten-baten analyse van Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen negatief aan die van
Recht zo die gaat .
De jaarlijkse baten tot 2050 in Recht zo die gaat zijn:
 € 1190,- (0%) hoger dan in Verzachtende Maatregelen
 € 48.820,- (0,1%) hoger dan in Nieuwe wegen
De kosten voor de landbouw zijn in beide strategieën iets hoger,
maar daar staan nauwelijks baten voor andere functies tegenover.
Geen van de doorgerekende strategieën scoort beter op kwaliteit
dan Recht zo die gaat (zie figuur 23).
Qua veenafbraak behoudt Parallelle sporen 7% meer veen (30%)
dan Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen (beide
23%).
Hierdoor vermindert tot 2050 in ook de uitstoot van broeikasgassen. Worden de (potentiële) kosten19 daarvan betrokken, dan
blijft Recht zo die gaat economisch beter scoren. Nieuwe wegen
is voor It Bûtenfjild niet doorgerekend omdat in het grootste deel
van het de veendikte < 80 cm is in het gebied. Maar onze bere-
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keningen laten zien dat goed werkende onderwaterdrainage de
opbrengst van de landbouw zou kunnen verhogen.

Figuur 22. It Bûtenfjild: de relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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6.5

Conclusies

Strategie 0 Recht zo die
gaat
Toepassing in:

Gehele veenweidegebied: 85.000 ha (inclusief Friese Meren); de effectenanalyse is gedaan voor 73.000
ha veengrond (dus exclusief wateroppervlak merengebied).
Effect op verdwijnen veenOngeveer 35.000 ha veengrond (met meer dan 40 cm veen) is in 2050 verdwenen, vooral in het agralaag:
risch gebied. (Resteert circa 38.000 ha veen = 52%).
Kwantitatieve kosten/ baten: Hoge opbrengsten voor de landbouw: 3,5 miljard Euro contante baten.
Daarnaast contante kosten over 40 jaar van 1 miljard Euro voor funderingsherstel, verdrogingsbestrijding, weg- en waterbeheer.
Kwalitatieve kosten/ baten:
Verschillende kwalitatieve nadelen (weidevogels, verdroging natuur, uitstoot broeikasgassen, archeologie); landschap blijft wel open vanwege landbouw (melkveehouderij)
Strategie 1 Verzachtende maatregelen
Toepassing in:
Gehele veenweidegebied: 85.000 ha; op 52.000 ha landbouwgrond peil max. 90 cm (dat is exclusief wateroppervlak Friese meren en natuurgebieden); op 5.200 ha landbouwgrond drooglegging max. 40 - 60
cm (respectievelijk onderwaterdrainage en hogere zomerpeilen)
Effect op verdwijnen veenCirca 3.000 ha minder veen verdwenen in 2050 t.o.v. strategie 0 (Resteert ± 41.000 ha veen = 56%)
laag
Kwantitatieve kosten/ baten
Landbouw: contante kosten over 40 jaar € 40 miljoen ten opzichte van strategie 0. Er is sprake van 1-3
% opbrengstderving..
Daarnaast contante baten over 40 jaar € 4 miljoen; die bestaan uit kostenbesparingen voor o.a. funderingsherstel, weg- en waterbeheer
Kwalitatieve baten/ kosten
Enkele kwalitatieve baten (beter voor weidevogels, beperkte baten voor verdroging natuur, uitstoot
broeikasgassen, archeologie); landschap blijft open vanwege landbouw (melkveehouderij)
Strategie 2 Parallelle sporen
Toepassing in:
Een aantal deelgebieden van in totaal 30.000 ha
Effect op verdwijnen veen1.500 ha minder veen verdwenen in 2050 t.o.v. strategie 0 (Resteert 39.500 ha veen = 54%)
laag
Kwantitatieve kosten/ baten
Voorbeeldgebieden
Fluessen: contante kosten voor de landbouw €1 miljoen tot 2050 (excl. kosten kavelruil); er is sprake
van 1-3 % opbrengstderving
Contante baten van € 1,1 miljoen tot 2050, waarvan de helft besparingen op wegbeheer.
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Kwalitatieve baten/ kosten
Strategie 3 Nieuwe wegen
Toepassing in:
Effect op verdwijnen veenlaag

Kwantitatieve kosten/ baten
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Rottige Meenthe, Veenpolder en omstreken: contante baten voor landbouw €1,1 miljoen tot 2050 (excl.
kosten kavelruil).
Contante kosten € 1,3 miljoen tot 2050 vooral voor wegbeheer en funderingsherstel.
De Alde Feanen: contante kosten voor de landbouw € 38 miljoen tot 2050; 10-20 % opbrengstderving
Contante baten € 36 miljoen tot 2050; hoofdzakelijk baten van natuur- en recreatiesector.
Hoge kwalitatieve baten in deelgebieden (lokaal goed voor verdroging natuur/ Natura 2000/ KRW, uitstoot broeikasgassen, archeologie; beperkte baten voor weidevogels). Kansen voor recreatie bij gebiedsontwikkeling.

Deel veenweidegebied: 54.000 ha (veen met kleidek: 24.000 ha, klei met veenondergrond: 14.000 ha,
en puur veen met dikte van meer dan 80 cm: 16.000 ha)
Totaal 20.000 ha minder veen verdwenen in 2050 t.o.v. strategie 0 (Resteert 58.000 ha veen = 79%)
Puur veen (met een dikte meer dan 80 cm): veenlaag wordt wel dunner, maar blijft dikker dan 40 cm,
20% van de veenvoorraad (ruim 3.000 ha) verdwijnt tussen 2010-2050 (was in 2010 16.000 ha, wordt
13.000 ha in 2050).
Veen met kleidek: 3.000 ha (13%) minder veen (was in 2010: 24.000 ha, wordt 21.000 ha in 2050)
Klei met veenondergrond: 2.000 ha (14%) minder veen (was in 2010: 14.000 ha, wordt 12.000 ha in
2050).
Totaal:
Contante kosten landbouw ca. €122 miljoen tot 2050 (waarvan. 40% investeringen in onderwaterdrainage) = ca. 5% van de huidige omzet in het totale veenweidegebied.
Contante baten € 50 miljoen tot 2050 (kostenbesparingen op funderingsherstel, wegenbeheer en waterbeheer)
Puur veen dikker dan 80 cm (16.000 ha):
 Contante kosten landbouw ca. €50 miljoen tot 2050 (waarvan 60% investeringen in onderwaterdrainage), 5-10 % opbrengstderving.
 Contante baten: ca. €15 miljoen, ongeveer €1 miljoen p/j.
Veen met kleidek (24.000 ha):
 Contante kosten landbouw ca. € 62 miljoen, ongeveer € 4 miljoen p/j (waarvan 60% investeringen in onderwaterdrainage), ± 5-10 % opbrengstderving.
 Contante baten: € 20 miljoen, ongeveer 1 miljoen p/j.
Klei met veenondergrond (13.000 ha):
 Contante kosten landbouw ca. € 7 miljoen tot 2050 (waarvan 90% investeringen in onderwaterdrainage), 1-3 % opbrengstderving.

Kwalitatieve baten/ kosten

 Contante baten: ca € 6 miljoen.
Verschillende kwalitatieve baten (zeer goed voor weidevogels; daarnaast baten voor verdroging natuur
m.n. Natura 2000 en KRW, uitstoot broeikasgassen, verzakkingen, archeologie; met tegengaan verdere
maaivelddalingen door paludicultuur zijn deze baten duurzaam te maken)

Op basis van de KBA en de MCA kunnen we de volgende conclusies trekken:
1. Bij strategie 0 Recht zo die gaat, zet de maaivelddaling met
de bijbehorende negatieve consequenties onverminderd door;
enkele Europese Natura 2000 en KRW doelstellingen worden
waarschijnlijk niet bereikt. Voor het veenweidegebied als geheel is de kosten-baten verhouding van deze strategie positief. Dit komt doordat de opbrengsten voor de landbouw de
kosten voor andere functies overtreffen;
2. Strategie 1 Verzachtende maatregelen scoort in de KBA vergelijkbaar als Strategie 0 Recht zo die gaat. Een drooglegging
van max. 90 cm is voor de landbouw nauwelijks een probleem en kan volgens modelstudies minder droogteschade
opleveren. Het opzetten van het peil op 10% van de agrarische gronden levert wel enig opbrengstverlies op. Per saldo
heffen de kosten en baten voor de landbouw elkaar op en
pakt deze strategie voor de landbouw bijna neutraal uit. Hiertegenover staan enige baten in de vorm van besparingen op
funderingsherstel, weg- en waterbeheer. Op termijn zal deze
strategie waarschijnlijk onvoldoende zijn om alle Europese
Natura 2000 en KRW doelstellingen te bereiken;
3. De strategieën 2 en 3 scoren in de KBA bij toepassing in het
hele veenweidegebied ongunstiger dan strategieën 0 en 1,
hoofdzakelijk als gevolg van de hoge kosten voor de landbouw20. Tegenover deze hoge kosten staan beperkte baten in

Deze kosten bestaan uit de afname van agrarische productie, en uit de
kosten van onderwaterdrainage bij de strategie Nieuwe Wegen. Het ef20
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de vorm van besparingen op de kosten voor waterbeheer,
gebouwen en infrastructuur. De invloed op verdroging van
natuurgebieden wisselt: in sommige natuurgebieden kan de
toename van verdroging beperkt worden, bij andere natuurgebieden is beperking van de toename van verdroging gering.
Voor het beperken van de verdroging t.o.v. de huidige situatie is een verdergaande vernatting nodig dan wij bij strategie
3 Nieuwe wegen hebben doorgerekend. Er worden wel minder
broeikasgassen uitgestoten. Maatschappelijk gezien is dit een
belangrijk effect;
4. Het beeld verandert als we naast de KBA ook kijken naar de
kwalitatieve effecten uit de MCA; dan gaat het om positieve
effecten als behoud van landschap, cultuurhistorie, archeologie, leefgebied weidevogels, klimaatadaptatie, leefomgeving,
waterkwaliteit en recreatieve potenties. Gebleken is dat vooral maatregelen uit de strategieën 1, 2 en 3 in deelgebieden
aanzienlijke positieve effecten kunnen hebben. Zo kan door
peilverhoging het areaal aan geschikt leefgebied voor weidevogels flink toenemen. Naast de toename van weidevogels
draagt dit bij aan de openheid van het landschap met recreatieve waarden. De effecten zijn sterk afhankelijk van de
plaatselijke omstandigheden.

fect op toeleverende en verwerkende bedrijven, dienstverlening en onderzoek is hierbij dan nog niet meegerekend (agrifoodbusiness).

5. Bovendien is het geschetste beeld een gemiddelde voor het
gehele veenweidegebied. De effecten van de strategieën verschillen echter per deelgebied. De score van een strategie kan
hierdoor per deelgebied verschillend zijn. Zo blijkt dat in een
gebied met weinig landbouw en veel woningen en wegen
(voorbeeldgebied Akmarijp), strategie 3 er in de KBA het
meest gunstig uitkomt. In een vervolgfase zal daarom op het
schaalniveau van deelgebieden moeten worden bekeken welke strategie en maatregelen in een gebied de meeste meerwaarde hebben; vervolgens kunnen maatwerkoplossingen per
gebied worden uitgewerkt.
6. Met name bij strategie 1 horen ook maatregelen die zijn gericht op bewustwording, zodat geanticipeerd kan worden op
de maaivelddaling. Deze maatregelen zijn niet in de KBA en
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de MCA beoordeeld omdat deze maatregelen nauwelijks van
invloed zijn op kosten en de effecten van maaivelddaling.
7. Bij de voorgaande conclusies geldt de aanname dat er niet
betaald hoeft te worden voor emissierechten voor CO2. Als er
in de toekomst wel betaald moet worden voor emissierechten, dan valt de KBA voor de strategieën anders uit. De Netto Contante Waarde van de strategie “Nieuwe wegen” valt
dan bijna € 200 miljoen hoger uit. In dat geval zijn de baten
van deze strategie dus positief (besparing emissierechten is
ruim 278 miljoen Euro). Bij strategie 2 levert het strikt vasthouden aan een gemiddeld maximale drooglegging van 90 cm
ook een reductie in CO2 uitstoot op van ca. 0,1 miljoen ton
omdat daarbij de bij de huidige diepere peilen wel ontwaterde
diepere veenlagen dan nat zullen blijven. Dit is ca. 7 % van
de totale broeikasgasemissies uit Friese veenbodem

Bijlagen
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3 Uitgebreide beoordeling van de strategieën
3.1

Effectbepaling voor het gehele Friese veenweidegebied

Als eerste is een effectbepaling uitgevoerd voor het gehele Friese veenweidegebied. Het landoppervlak van dit gebied bedraagt 73.000 ha. 78%
van het gebied is in gebruik bij de landbouw, 17% is natuur en 5% is ‘stedelijk’. Het gebied bestaat uit de bodemtypes puur veen, veen met een
kleidek en klei met een veenondergrond.
Tabel 10. Oppervlakte bodemtypen in het veenweidegebied
Bodemtype

Oppervlak

Puur veen < 80 cm

19.000 ha

Puur veen > 80 cm

16.000 ha

Veen met een kleidek 20-40 cm

24.000 ha

Klei met een veenondergrond

14.000 ha

Totaal

73.000 ha

Daarbij zijn 4 strategieën doorgerekend: Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen.
Toepassen van Verzachtende maatregelen betekent dat landbouwgronden een maximale drooglegging van 90 cm krijgen en dat een aantal diepere polders (5000 ha = 10% van de landbouwgrond) een drooglegging van 40 cm wordt gehanteerd i.c.m. onderwaterdrainage.
Toepassen van Nieuwe wegen betekent het verminderen van de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm met toepassen van onderwaterdrainage op 30.00 hectare (60% van de landbouwgrond). Op de overige landbouwgrond is de grond vanwege bodemopbouw of de kwelsituatie niet
geschikt voor onderwaterdrainage.
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Toepassen van Parallelle sporen betekent voor een aantal gebieden functieverandering. De details hiervan worden besproken bij de effectbepaling van de voorbeeldgebieden:






Fluessen en omgeving.
Rottige Meenthe, veenpolder en omgeving.
De Deelen.
De Alde Feanen.
It Bûtenfjild.
3.1.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën

De Netto contante waarde in de referentiestrategie Recht zo die gaat is berekend op € 3,5 miljard (Figuur 23). In de figuur is te zien dat de NCW
de optelsom is van baten van de landbouw, recreatieve21 baten van natuur en kosten voor funderingsherstel, water-, wegen- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging in Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen leidt tot een afname van de NCW
met resp. € 35 miljoen en € 80 miljoen, met name als gevolg van een lagere NCW voor de landbouw. De besparingen op kosten van funderingsherstel en water-, wegen- en natuurbeheer wegen daar niet op tegen op. Parallelle sporen vermindert de NCW met € 8 miljoen.
Het beeld verandert als de (potentiële) besparing op emissierechten (zie § 3.5.3) voor de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken. Dan valt
de NCW van Verzachtende Maatregelen € 15 miljoen hoger uit dan die van Recht zo die gaat en die van Nieuwe wegen zelfs € 200 miljoen hoger. Parallelle sporen zit daartussenin (€ 42 miljoen).

21

De totale omzet van recreatie en toerisme bedraagt 113-132 miljoen per jaar (Van Houten et al, 2014). Dat is een contante waarde van ca. € 2 miljard. Eerder hebben we al

beschreven waarom we aannemen dat strategieën geen effect hebben op de omzet in de recreatie. In deze beschouwing laten we de totale omzet van recreatie dan ook buiten beschouwing. Wel betrekken we de recreatieve waarde van natuur. De contante recreatieve baten van natuur bedragen € 500 miljoen.
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Figuur 23. Het hele veenweidegebied
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Tabel 11. Het hele veenweidegebied: verandering in netto contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat
Verandering

ten

Verzachtende

opzichte

van

maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Recht zo die gaat
Contante waarde
Verdrogingsbe-

€0

€0

€0

€ 760.000

€0

€ 8.090.000

±25%

€ 3.050.000

€ 2.800.000

€ 20.800.000

±50%

strijding
Funderingsherstel
Wegbeheer
Waterbeheer

€ 1.250.000

€ 1.240.000

€ 10.100.000

±25%

Landbouw

-€ 41.220.000

-€ 7.520.000

-€ 122.380.000

±20%

Netto contante

-€ 36.160.000

-€ 3.480.000

-€ 83.390.000

€ 54.610.000

€ 45.130.000

€ 278.510.000

€ 18.450.000

€ 41.650.000

€ 195.130.000

waarde
Besparingen
emissierechten
Netto contante
waarde incl. besparingen emissierechten
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±75%

3.1.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
Om gevoel te krijgen met de NCW-waarden, is de NCW ook omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen. Zo komt de NCW van €3,5 miljard in Recht zo die gaat overeen met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van € 220 miljoen en de contante recreatieve baten van natuur met €
30 miljoen per jaar.
De jaarlijkse kosten voor de landbouw zijn in Nieuwe wegen € 8 miljoen hoger dan in Recht zo die gaat. Daar staan € 2,5 miljoen aan baten voor
funderingen, wegbeheer en waterbeheer tegenover, resulterend in totale jaarlijkse contante kosten van € 5,5 miljoen (zie tabel 12).
Tabel 12. Het hele veenweidegebied: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten
Gemiddelde jaar-

Verzachtende

lijkse besparingen

maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

en kosten
Verdrogingsbe-

€0

€0

€0

€ 50.000

€0

€ 500.000

±25%

€ 200.000

€ 200.000

€ 1.300.000

±50%

€ 80.000

€ 80.000

€ 630.000

±25%

Landbouw

-€ 2.600.000

-€ 500.000

-€ 7.600.000

±20%

Totaal

-€ 2.270.000

-€ 220.000

- € 5.170.000

strijding
Funderingsherstel
Wegbeheer
Waterbeheer
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Figuur 24. Hele veenweidegebied: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.1.3 Multicriteria-analyse
Naast economische effecten hebben Verzachtende maatregelen en Nieuwe Wegen ook effecten op natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals in Hoofdstuk 3 beschreven zijn deze effecten geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid
veen, oppervlaktes met een bepaalde droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 24 zijn deze uitkomsten relatief22 weergegeven ten opzichte van Recht zo die Gaat.
Dan blijkt dat vernatting van het gebied in de twee alternatieve strategieën met name voordelig uitpakt voor de kwaliteit van het leefgebied voor
weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen, kwaliteit oppervlaktewater en
behoud landschap en cultuurhistorie. Die effecten zijn het grootst in Nieuwe wegen.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Bij Nieuwe wegen blijft 1,5 keer zoveel ha veengrond behouden.
 Behoud archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer beschermen van archeologische waarden



Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een kleine toename van grasland met een drooglegging die geschikt
is voor weidevogels. Nieuwe wegen verbetert dit aspect met een factor 8 (van 2.500 ha naar 20.000 ha).
Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren enigszins bij Nieuwe wegen ten opzichte van Recht zo die
gaat (500 ha meer natte natuur met een doelrealisatie van meer dan 90%).

Waterbeheer

22

Wat bedoeld wordt met ‘relatief’ ten opzichte van Recht zo die gaat, kan het beste worden geïllustreerd met een voorbeeld: als in Recht zo die gaat de omstandigheden voor wei-

devogels goed zijn op 2000 ha en in Verzachtende maatregelen wordt dat 5000 ha, dan scoort Recht zo die gaat een 1 en Verzachtende maatregelen een 2,5. Op deze manier kunnen meerdere aspecten, voor meerdere strategieën direct in een spinnenwebdiagram worden vergeleken.
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Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 40% lager dan bij Recht zo die gaat (uitgedrukt in m3 veengrond).
Dat betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
Behoud voorraad zoet water: Doordat Nieuwe wegen de veenoxidatie vermindert, verdwijnt er 140 miljoen m3 bodemvolume minder dan Bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er méér grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat, waardoor het zoute water minder kan stijgen.
Ook wordt door het beperken van de maaivelddaling de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied in Nieuwe wegen beperkt. Nieuwe wegen pakt dus ook gunstig uit voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.

Klimaat
 Kosten emissierechten: Zowel in Verzachtende maatregelen in Nieuwe wegen zijn de contante kosten van emissierechten (bij een prijs van €
20,-/ton) tot 2050 lager. Alle drie de strategieën stoppen de veenoxidatie niet, maar stellen deze uit. Datzelfde geldt voor de kosten: die
verschuiven voor een deel naar de periode ná 2050.
3.1.4 Gevolgen voor actoren in het gebied


Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw bedragen € 195,- per ha. Voor een bedrijf van 80 ha levert dat een opbrengstderving op van zo’n € 15.000,- per jaar. Ongeveer 40% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage.
 Eigenaren van gebouwen: bij Recht zo die gaat neemt het aantal gebouwen met aangetaste aangetaste funderingen tot 2050 met 1400 gebouwen toe. Verzachtende maatregelen hebben hier geen invloed hierop. Nieuwe wegen vertraagt de maaivelddaling zodanig dat 400 woningen met kwetsbare funderingen tot 2050 worden beschermd tegen de gevolgen van maaivelddaling.
 Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn voor gemeenten alleen in kaart gebracht voor wegen. Nieuwe wegen bespaart
jaarlijks ongeveer € 1 miljoen op wegenbeheer ten opzichte van Recht zo die gaat.
 Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De gemiddeld laagste grondwaterstand die we berekenen bij
de drooglegging van Nieuwe wegen is 5-25 centimeter hoger dan bij Recht zo die gaat. De omstandigheden voor natte natuur zijn daarom bij
Nieuwe wegen beter en waar deze natuur rond venen en moerassen ligt zal vernatting ook bijdragen aan het verminderen van de verdroging
van venen en moerassen. De kwaliteit van natte natuur zal in Nieuwe wegen daardoor beter zijn dan bij Recht zo die gaat. Dat blijkt ook uit
de toename van de doelrealisatie voor natte natuur bij Nieuwe wegen.
 Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan. Op basis van gegevens van Vermillion kunnen we berekenen dat een groot deel van de
leidingen ligt in gebieden waar het veen in 2050 is verdwenen (20-25 km van totaal ongeveer 90 km) en dat ongeveer 15 kilometer in een
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gebied ligt waar de veendikte nu < 50 cm is. Gezien de diepte waarop leidingen moeten worden aangelegd zal vooral het gebied meer > 100
cm veendikte om aandacht vragen. Dat is ongeveer 30 kilometer transortleiding.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen.
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen € 260 miljoen en bij Nieuwe wegen € 250 miljoen. Bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen is daarvan € 25 miljoen toe te rekenen aan toegenomen kosten voor
stuwen, hoogwatercircuits en gemalen. Bij Nieuwe wegen is dit € 15 miljoen. Nieuwe wegen levert dus een besparing op de contante kosten
voor waterbeheer op van € 10 miljoen. Nieuwe wegen zou een jaarlijkse besparing van € 600.000,- opleveren op de kosten voor waterbeheer.

Figuur 25. Veranderingen in dikte van het veenpakket waarin leidingen van Vermillion
liggen tussen nu en 2050 bij Recht zo die gaat en Nieuwe wegen.
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3.1.5 Doorkijk naar 2050 naar 2100

In 2010 was er in het Friese veengebied nog een veenvoorraad van 180 Mton CO2 eq aanwezig en bedroeg het oppervlak veengebied met meer
dan 40 cm veen nog 70.000 ha (zie tabel 13).
Tabel 13. Het hele veenweidegebied: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat

2050
2100
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95 (52%)
10 (5%)

Verzachtende
maatregelen en
Parallelle sporen
102 (57%)
24 (13%)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
180
Nieuwe wegen

130 (72%)
80 (44%)

Recht zo die gaat

36.000 (50%)
alleen in natuurgebieden ca 10,000
ha

Verzachtende
maatregelen en
Parallelle sporen
39.000 (56%)
8.000 (11%)

70.000
Nieuwe wegen

49.000 (70%)
28.000 (40%)

3.2

Effectbepaling voor het veengebied met minder dan 80 cm veen

Het landoppervlak van het veengebied met minder dan 80 cm veen bedraagt 19.000 ha. 80% van het gebied is landbouw, 13% is natuur en 7%
is ‘stedelijk’. Voor dit deelgebied zijn alleen Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen doorgerekend.
Toepassing van Verzachtende maatregelen betekent in dit gebied dat alle landbouwgronden een maximale drooglegging van 90 cm krijgen en
dat in een aantal kleinere diepere polders (totaal 1500 ha = 10% van de landbouwgrond) een drooglegging van 40 cm wordt gehanteerd in
combinatie met onderwaterdrainage.
3.2.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde in de referentiestrategie Recht zo die gaat is berekend op € 900 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (ruim
€ 1 miljard) en recreatieve baten van natuur (€ 100 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer
(ruim € 200 miljoen).
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging in Verzachtende maatregelen leidt tot een afname van de NCW van € 19 miljoen.
De besparingen op kosten van funderingsherstel en water-, wegen- en natuurbeheer (€ 700.000,-) wegen niet op tegen de verminderde opbrengsten van de landbouw (-€ 20 miljoen).
Ook als we de potentiële besparing op emissierechten (€ 10 miljoen) betrekken zijn de baten van Verzachtende maatregelen voor dit deelgebied nog steeds € 9 miljoen lager dan de kosten.
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Figuur 26. Veengebied met < 80 cm veendikte
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Tabel 14. Veengebied met < 80 cm veendikte: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen
Verdrogingsbestrijding

Onzekerheid

€0

Funderingsherstel

€ 250.000

±25%

Wegbeheer

€ 350.000

±50%

Waterbeheer

€ 100.000

±25%

-€ 20.000.000

±20%

Landbouw
Verandering NCW

Potentiële besparing emissierechten
Verandering NCW incl. potentiële besparing
emissierechten
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-€
19.300.000

€ 10.000.000
-€ 9.300.000

±75%

3.2.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW van € 900 miljoen in Recht zo die gaat voor dit gebied komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 60 miljoen, opgebouwd uit € 62 miljoen baten van de landbouw en € 6 miljoen recreatieve baten van natuur, minus € 8 miljoen kosten voor funderingsherstel,
natuur-, weg- en waterbeheer.
De jaarlijkse kosten voor de landbouw zijn in Verzachtende maatregelen € 1 miljoen hoger dan in Recht zo die gaat. De besparingen van €
50.000,- op funderingsherstel, weg- en waterbeheer wegen daar niet tegenop (zie tabel 15).
Tabel 15. Veengebied met < 80 cm veendikte: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Verandering ten opzichte
van Recht zo die gaat
Verdrogingsbestrijding

Verzachtende maatregelen

Onzekerheid

€0

Funderingsherstel

€ 20.000

±25%

Wegbeheer

€ 20.000

±50%

Waterbeheer

€ 10.000

±25%

-€ 1.000.000

±20%

Landbouw
Totaal
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-€ 950.000

Figuur 27. Veengebied met < 80 cm veendikte: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.2.3 Multicriteria-analyse
Naast economische effecten heeft Verzachtende maatregelen in dit deelgebied ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie,
omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een
bepaalde droogleggen of maaivelddaling.
Figuur 26 toont de relatieve verandering ten opzichte van Recht zo die gaat. Dan blijkt dat vernatting van het gebied voordelig kan uitpakken
voor de kwaliteit van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud landschap en cultuurhistorie en archeologie.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: In Verzachtende maatregelen is er in 2050 1,5 keer meer veengrond over dan bij Recht zo die gaat. (
 Behoud archeologie: Verzachtende maatregelen vertraagt de maaivelddaling en draagt daardoor bij aan het langer beschermen van archeologische waarden.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een toename van grasland met een drooglegging die geschikt is
voor weidevogels ( 4x zoveel).
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren bij Verzachtende maatregelen niet
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Verzachtende maatregelen ongeveer 6% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Dat betekent dat er iets minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Daarbij is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren
 Behoud voorraad zoet water: Verzachtende maatregelen vermindert de veenoxidatie, waardoor er minder bodemvolume verdwijnt dan Bij
Recht zo die gaat. En omdat de drooglegging in een deel van het gebied minder is, is er iets meer grondwater beschikbaar en is er iets meer
druk op het zoute grondwater dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Deze effecten zijn beperkt en tijdelijk.
Na 2050 verdwijnt het veen in beide strategieën.


Klimaat
Kosten emissierechten: Bij Verzachtende maatregelen zijn de contante kosten van emissierechten (bij een prijs van € 20,-/ton) tot 2050 €
10 miljoen lager. Dat betekent een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 600.000,-. Maar Verzachtende maatregelen stopt de veenoxidatie
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niet. Een deel van de veenafbraak en daarmee de kosten voor emissierechten wordt verschoven naar de toekomst. De vermeden kosten voor
emissierechten zijn te laag om de opbrengstderving van de landbouw te compenseren.
Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt. Bij Verzachtende maatregelen is dit maar beperkt het geval.
3.2.4 Gevolgen voor actoren in het gebied












Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Verzachtende maatregelen voor de landbouw zijn berekend op € 100,- per hectare Voor een bedrijf van
80 ha bedraagt de opbrengstderving zo’n € 6.000,- per jaar. Ongeveer 25% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage.
Eigenaren van gebouwen: Er is geen verschil tussen de twee strategieën: geschat wordt dat zowel in Recht zo die gaat als in Verzachtende
Maatregelen het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot 2050 met 700 toeneemt.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn voor gemeenten alleen in kaart gebracht voor wegen. Het blijkt dat de besparingen van Verzachtende maatregelen ten opzichte van Recht zo die gaat te verwaarlozen zijn.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden in het veengebied < 80 cm veen wordt door verzachtende maatregelen niet gestopt.
Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan. In de praktijk zullen de meeste leidingen in het veengebied < 80 cm al in het zand liggen
en voldoende dekking hebben.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: Verzachtende maatregelen heeft geen effecten op de kosten voor waterbeheer. De kosten nemen in vergelijkbare mate toe als
bij Recht zo die gaat.
3.2.5 Doorkijk naar 2050 en 2100

In 2010 was er in het veengebied met minder dan 80 cm nog een veenvoorraad van 26 Mton CO2 eq en was er nog 16.000 ha veengrond met
meer dan 40 cm veen (zie tabel 16).
Bij Recht zo die gaat resteert daarvan in 2050 nog 6-9% (oppervlakte, resp. veenvoorraad). Bij verzachtende maatregelen is dat iets meer: 915% (oppervlakte, resp. veenvoorraad). Als we de uitstoot tussen 2010 en 2050 lineair extrapoleren dan zijn in 2100 zowel de voorraad als de
oppervlakte veen in beide strategieën te verwaarlozen.
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Het grootste deel van de resterende uitstoot van broeikasgassen valt in dit gebied voor 2050. Datzelfde geldt voor de resterende kosten van
maaivelddaling.
Tabel 16. Veengebied met < 80 cm veendikte: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100
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Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
26

3 (12%)
0

Verzachtende
maatregelen
4 (15%)
0

16.000
Recht zo die gaat
1.000 (6%)
0

Verzachtende
maatregelen
1.500 (9%)
0

3.3

Effectbepaling Veengebied met méér dan 80 cm veen

Het landoppervlak van het veengebied met meer dan 80 cm veen bedraagt 16.000 ha. 74% van het gebied is landbouw, 22% is natuur en 4% is
‘stedelijk’ gebied. Voor dit gebied worden Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen in ogenschouw genomen.
Toepassing van Verzachtende maatregelen betekent in dit gebied dat de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm wordt. Op 1000 hectare
(9% van de landbouwgrond) is onderwaterdrainage toegepast met een drooglegging van 40 cm.
Toepassen van Nieuwe wegen betekent in dit gebied het verminderen van de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm met toepassen van
onderwaterdrainage op 10.000 hectare (84% van de landbouwgrond).
3.3.1 Netto contante waarde
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat voor dit gebied bedraagt ca. € 900 miljoen (figuur xxxx). Dit zijn vooral baten van de landbouw
(ca € 1 miljard) en recreatieve baten van natuur (ca. € 100 miljoen) vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, wegen- en natuurbeheer (ca € 200 miljoen).
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt tot een afname van de NCW van € 20 miljoen bij Verzachtende maatregelen
en van € 40 miljoen bij Nieuwe wegen. Besparingen op kosten van funderingsherstel en water-, wegen- en natuurbeheer wegen niet op tegen de
verminderde opbrengsten van de landbouw.
Dit beeld verandert als de (potentiële)besparing op emissierechten voor de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken. Dan valt de NCW in
beide strategieën hoger uit dan in Recht zo die gaat, met name in Nieuwe wegen.
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Figuur 28. Gebied > 80 cm veen
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Tabel 17. Gebied > 80 cm veen: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte
van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

€ 10.000

€ 4.700.000

±25%

Wegbeheer

€ 100.000

€ 7.800.000

±50%

Waterbeheer

€ 300.000

€ 2.900.000

±25%

Landbouw

-€ 14.000.000

-€ 48.000.000

±20%

Netto contante waarde

-€ 14.000.000

-€ 32.000.000

€ 15.000.000

€ 118.000.000

€ 2.000.000

€ 86.000.000

Funderingsherstel

Besparingen emissierechten
Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten
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±75%

3.3.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en baten
De NCW bij Recht zo die gaat van € 900 miljoen komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van € 50 miljoen. De jaarlijkse kosten
voor de landbouw zijn in Nieuwe wegen € 3 miljoen hoger dan in Recht zo die gaat. De besparingen van € 9,5 ton op funderingsherstel, weg- en
waterbeheer wegen daar niet tegenop (zie tabel 18).
Tabel 18. Gebied > 80 cm veen: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Verzachtende maatregelen

Nieuwe wegen

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 290.000

±25%

Wegbeheer

€ 10.000

€ 480.000

±50%

Waterbeheer

€ 20.000

€ 180.000

±25%

Landbouw

-€ 880.000

-€ 2.970.000

±20%

Totaal

-€ 850.000

-€2.020.000
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Figuur 29. Gebied > 80 cm veen: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.3.3 Multicriteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten van de 2 alternatieve strategieën op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
Figuur 28 toont de relatieve verandering ten opzichte van Recht zo die gaat. Dan blijkt dat vernatting van dit gebied vooral positief bijdraagt aan
behoud van landschap en cultuurhistorie en de kwaliteit van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van
de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen en kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op deze kwalitatieve effecten dan
Verzachtende maatregelen.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Nieuwe wegen hebben door behoud van veen en vermindering van maaivelddaling een gunstig effect.
In 2050 is er bij Nieuwe wegen 1,5 keer meer veengrond over dan bij Recht zo die gaat.
 Behoud archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer beschermen van archeologische waarden.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een kleine toename van grasland met een drooglegging die geschikt
is voor weidevogels. Nieuwe wegen vergroot dat areaal met een factor 5.
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren niet bij Nieuwe wegen ten opzichte van Recht zo die gaat.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 50% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Daarbij is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 50 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar blijft en er meer
druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door beperken van de maaivelddaling wordt de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied door Nieuwe wegen beperkt. Nieuwe wegen pakt dus ook gunstig
uit voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.
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Klimaat
 Kosten emissierechten: Bij Nieuwe wegen zijn de contante kosten van emissierechten € 82.000.000 lager dan bij Recht zo die gaat. Ook in
Verzachtende maatregelen zijn deze kosten lager. Maar beide strategieën stoppen de veenoxidatie niet. Een deel van de veenafbraak en
daarmee de kosten voor emissierechten wordt verschoven naar de toekomst.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de bodem. Daar staat tegenover dat om maaivelddaling te voorkomen het gebied moet worden vernat, waardoor het bergend vermogen afneemt. Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te
vangen.

3.3.4 Gevolgen voor actoren in het gebied












Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 250,- per hectare Voor een bedrijf van 80 ha bedraagt de opbrengstderving zo’n € 2.000,- per jaar. Ongeveer 60% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage
bij Nieuwe wegen.
Eigenaren van gebouwen: geschat wordt dat bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot 2050 met 442 gebouwen toeneemt. In Nieuwe wegen krijgen slechts 208 extra gebouwen te maken met aangetaste funderingen.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn alleen in kaart gebracht voor wegen. Het blijkt dat Recht zo die gaat jaarlijks
ongeveer € 500.000 meer kost aan wegbeheer dan Nieuwe wegen. Het effect van Verzachtende maatregelen op wegbeheer is te verwaarlozen.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verslechtert niet
door Recht zo die gaat, terwijl Nieuwe wegen de doelrealisatie op 12% van de gebieden met natte natuur verbetert.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer bedragen bij Recht zo die gaat en Parallelle sporen € 60 miljoen en bij Nieuwe wegen 57
miljoen.
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3.3.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er in het veengebied met meer dan 80 cm veen nog een veenvoorraad van 53 Mton CO2 eq en was er nog 16.000 ha veengrond
met meer dan 40 cm veen (zie tabel 19).
Tabel 19: Gebied > 80 cm veen: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100

26 (49%)
Veen bijna weg

Verzachtende
maatregelen
28 (52%)
Veen bijna weg

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
53
Nieuwe wegen

Recht zo die gaat

41 (77%)
25-30 (ca. 50%)

10.000 (62%)
Veen bijna weg

Verzachtende
maatregelen
11.000 (69%)
Veen bijna weg

16.000
Nieuwe wegen
16.000 (100%)
<16.000

Qua veenvoorraad resteert daarvan in 2050 bij Recht zo die gaat nog 49%, bij Verzachtende maatregelen is dat 52% en bij Nieuwe wegen 77%.
Qua oppervlakte resteert er in 2050 in alle strategieën wat meer: bij Recht zo die gaat is dat nog 62%, bij Verzachtende maatregelen 69% en
bij Nieuwe wegen is het veen nog overal aanwezig (100%).
Bij lineaire extrapolatie van de uitstoot tussen 2010 en 2050 naar 2100, blijkt dat de voorraad veen bij Recht zo die gaat en Verzachtende
maatregelen in 2100 bijna geheel is verdwenen. Alleen in natte natuurgebieden is nog wat veen over. Bij Nieuwe wegen is in 2100 nog ca. 50%
van de veenvoorraad over en bedraagt de oppervlakte veen > 40 cm nog steeds 100%. Uiteraard is de gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.4

Effectbepaling Kleigebied met een veenondergrond

Het landoppervlak van het kleigebied met een veenondergrond is 14.000 ha. 85% van het land is in gebruik door de landbouw, 10% is natuur
en 5% is ‘stedelijk’. Het Natura 2000 gebied Fluessen en Oudgaasterbrekken ligt deels in dit gebied.
Voor dit gebied zijn Recht zo die gaat Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen doorgerekend:
 Toepassing van Verzachtende maatregelen betekent dat de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm wordt. Op 300 ha is onderwaterdrainage toegepast met een drooglegging van 40 cm.
 Toepassing van Nieuwe wegen betekent het verminderen van de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm met toepassen van onderwaterdrainage op 2000 hectare landbouwgrond (16%) Een deel van het gebied heeft bodemkundige eigenschappen (dik kleidek, kwel) waar onderwaterdrainage niet zinvol zou zijn.
3.4.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 700 miljoen (figuur29). Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 800 miljoen)
en recreatieve baten van natuur (€ 60 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt tot een afname van de NCW van bijna € 8 miljoen bij Verzachtende maatregelen én € 580 miljoen bij Nieuwe wegen (tabel 20). De besparingen op kosten van funderingsherstel en water-, wegen- en natuurbeheer wegen
niet op tegen de verminderde opbrengsten van de landbouw. De contante baten van wegbeheer (€ 3,5 miljoen) en waterbeheer (€ 2,4 miljoen)
bij Nieuwe wegen maken dat Nieuwe wegen minder slecht scoort op NCW dan Verzachtende maatregelen.
Het beeld verandert als de (potentiële) besparing op emissierechten (zie § 3.5.3) voor de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken. Dan is
de NCW van Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen duidelijk hoger dan die van Recht zo die gaat.

149

Figuur 30. Kleigebied met een veenondergrond
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Tabel 20. Kleigebied met een veenondergrond: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 120.000

±25%

€ 2.140.000

€ 3.510.000

±50%

€ 420.000

€ 2.380.000

±25%

-€ 3.350.000

-€ 6.580.000

±20%

-€ 800.000

-€ 580.000

Besparingen emissierechten

€ 12.200.000

€ 51.120.000

Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten

€ 11.410.000

€ 50.540.000

Wegbeheer
Waterbeheer
Landbouw
Netto contante waarde
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±75%

3.4.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 700 miljoen komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van € 43 miljoen. Dit zijn vooral baten
van de landbouw (€ 50 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer. De recreatieve baten van
natuur bedragen € 4 miljoen per jaar.
De jaarlijkse kosten voor de landbouw zijn bij Verzachtende maatregelen en Nieuwe Wegen hoger dan in Recht zo die gaat. Daar staan jaarlijkse
opbrengsten voor andere functies tegenover, het totale jaarlijkse negatieve saldo is -€ 70.000,- respectievelijk € 43.000,Tabel 21. Kleigebied met een veenondergrond: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Verandering t.o.v. Recht
zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 7.000

±25%

€ 100.000

€ 200.000

±50%

€ 30.000

€ 150.000

±25%

-€ 200.000

-€ 400.000

±20%

Wegbeheer
Waterbeheer
Landbouw
Totaal
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-

€ 70.000

-

€ 43.000

Figuur 31. Kleigebied met een veenondergrond: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.4.3 Multicriteria-analyse
Naast economische effecten hebben de alternatieve strategieën ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden
voor weidevogels en klimaat. Deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 30 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat.
Het blijkt dat Nieuwe wegen vooral positief bijdraagt aan de kwaliteit van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er voordelige effecten
op behoud van de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen en kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op kwalitatieve effecten dan Verzachtende maatregelen. Behoud van het veen onder de kleilaag draagt niet bij aan het behoud van het veenlandschap, vandaar dat
Nieuwe wegen en Verzachtende maatregelen hierop weinig effect hebben.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen hebben in het kleigebied geen effect op behoud van landschap en cultuurhistorie. Ook het effect van Nieuwe wegen is beperkt. Vanwege de dikke kleilaag op het veen zal veenoxidatie weinig effect
hebben op het landschap.
 Behoud van archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer
beschermen van archeologische waarden. Vanwege het effect van de kleilaag is het verschil in de maaivelddaling tussen Recht zo die gaat en
Nieuwe wegen beperkt.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een kleine toename van grasland met een drooglegging die geschikt
is voor weidevogels. Nieuwe wegen vergroot dat oppervlak met een factor 30.
 Tegengaan verdroging natuur: uit berekeningen van de doelrealisatie voor natte natuur blijkt dat bij Nieuwe wegen de omstandigheden voor
natte natuur beperkt verbeteren ten opzichte van Recht zo die gaat.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 25% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond), waardoor
Nieuwe wegen 4 keer zo goed scoort op verbeteren waterkwaliteit. Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het
veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
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Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 25 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door beperken van
de maaivelddaling wordt de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied door Nieuwe wegen beperkt. Dit betekent dat deze strategie ook gunstig uitpakt voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.

Klimaat
 Kosten emissierechten: Zowel in Verzachtende maatregelen als in Nieuwe wegen zin de contante baten van de potentiële besparing op emissierechten hoger dan bij Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de veenoxidatie niet wordt gestopt, maar wordt uitgesteld. Datzelfde geldt voor de kosten: die verschuiven voor een deel naar na 2050.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.
3.4.4 Gevolgen voor actoren in het gebied











Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 40,- per hectare. Voor een bedrijf van 80 ha is de
berekende opbrengstderving zo’n € 4000,- per jaar. Ongeveer 90% van deze kosten is toe te rekenen aan aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage dat op 16% van de landbouwgrond wordt toegepast.
Eigenaren van gebouwen: Geschat wordt dat bij Recht zo die gaat het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot 2050 met 7 toeneemt. Verzachtende maatregelen heeft geen invloed hierop. Nieuwe wegen beschermt 6 van deze 7 woningen tegen de gevolgen van maaivelddaling. Bij Nieuwe wegen krijgt nog maar 1 gebouw tot 2050 te maken met aangetaste funderingen.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn voor gemeenten alleen in kaart gebracht voor wegen. Recht zo die gaat kost
jaarlijks ongeveer € 2 ton meer aan wegbeheer dan Nieuwe wegen. Het effect van Verzachtende maatregelen op wegbeheer is een besparing
van € 1 ton.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verslechtert niet
door Recht zo die gaat, terwijl Nieuwe wegen de doelrealisatie op 8% van de gebieden met natte natuur verbeteren kan.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
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Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij Recht zo die gaat en Nieuwe wegen € 46 miljoen en bij Nieuwe wegen € 44 miljoen. De besparing zit vooral in lagere kosten voor beheer en onderhoud van boezemkeringen.

3.4.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het kleigebied met veenondergrond nog een veenvoorraad van 23 Mton CO2 eq en een oppervlak
met > 40 cm veen van 13.000 ha (zie tabel 22).
Tabel 22. Kleigebied met een veenondergrond: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010

13.000
Verzachtende
Recht zo die gaat
Verzachtende
Nieuwe wegen
maatregelen
maatregelen
14 (61%)
16 (70%)
21 (91%)
6.000 (46%)
6.500 (50%)
11.000 (85%)
Veen zal vooral verdwijnen onder een dun kleidek waar het makkelijker droogvalt en kan worden afgebroken. Vanaf 2050 zal de
veenafbraak langzamer worden omdat veen dat is overgebleven wordt beschermd door een dik kleidek. Daarom kunnen we voor
dit gebied geen realistische doorkijk geven naar 2100. Er zal in dit gebied relatief veel veen overblijven.
Recht zo die gaat

2050
2100

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
23
Nieuwe wegen

Qua veenvoorraad resteert daarvan in 2050 bij Recht zo die gaat nog 60%, bij Verzachtende maatregelen nog 70% en bij Nieuwe wegen nog
90%. Qua oppervlakte is dat wat minder: bij Recht zo die gaat nog 46%, bij Verzachtende maatregelen nog 50% en bij Nieuwe wegen nog 85%.
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3.5

Effectbepaling Veen met een kleidek (20-40 cm)

Het landoppervlak van het veengebied met een kleidek is 24.000 ha. 80% van het land is in gebruik door de landbouw, 15% is natuur en 5% is
‘stedelijk’. De Natura 2000 gebieden De Grote Wielen, de Alde Feanen, het Snekermeergebied, de Witte en Zwarte Brekken en een deel van De
Oudgaasterbrekken, Fluessen en omgeving liggen in dit gebied.
Naast Recht zo die gaat zijn voor dit gebied twee andere strategieën doorgerekend:
 Verzachtende maatregelen. Daarbij is voor dit gebied de maximale drooglegging voor landbouw op 90 cm gezet. Op 600 ha (3%) is onderwaterdrainage toegepast met een drooglegging van 40 cm.
 Nieuwe wegen. Daarbij is de drooglegging voor de landbouw op 40 cm gezet met toepassen van onderwaterdrainage op 15.000 ha landbouwgrond (78%). Op de overige landbouwgrond is onderwaterdrainage vanwege lokale bodemeigenschappen op voorhand niet effectief.
3.5.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 1,2 miljard. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 1,3 miljard) en recreatieve baten voor natuur (€ 170 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt tot een afname van de NCW van € 5 miljoen in Verzachtende maatregelen
en € 45 miljoen in Nieuwe wegen. De besparingen op kosten van funderingsherstel en water-, wegen- en natuurbeheer wegen niet op tegen de
verminderde opbrengsten van de landbouw.
Het beeld verandert als de (potentiële) besparing op emissierechten (zie § 3.5.3) voor de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken. Dan valt
de NCW van Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen positief uit in vergelijking met Recht zo die gaat.
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Figuur 32. Veen met een kleidek (20-40 cm)
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Tabel 23. Veen met een kleidek (20-40 cm): verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte
van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€ 510.000

€ 2.460.000

±25%

Wegbeheer

€ 480.000

€ 9.610.000

±50%

Waterbeheer

€ 500.000

€ 4.670.000

±25%

-€ 6.230.000

-€ 61.950.000

±20%

-€ 4.730.000

-€ 45.210.000

Besparingen emissierechten

€ 17.380.000

€ 108.460.000

Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten

€ 12.650.000

€ 63.250.000

Landbouw
Netto contante waarde
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±75%

3.5.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 1,2 miljard komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van € 70 miljoen. Dit zijn vooral baten
van de landbouw (€ 80 miljoen) en de recreatieve baten van natuur (€ 11 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-,
weg- en natuurbeheer.
De jaarlijkse kosten voor de landbouw zijn in Verzachtende maatregelen (€ 4 ton) en in Nieuwe wegen (€ 4 miljoen) hoger dan in Recht zo die
gaat. Daar staan relatief beperkte baten voor andere functies tegenover, het meest nog in Nieuwe Wegen.
Tabel 24. Veen met een kleidek (20-40 cm): gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten
Verdrogingsbestrijding

Verzachtende maatregelen

Nieuwe wegen

€0

€0

Funderingsherstel

€ 30.000

€ 150.000

±25%

Wegbeheer

€ 30.000

€ 600.000

±50%

Waterbeheer

€ 30.000

€ 290.000

±25%

Landbouw

-€ 390.000

-€ 3.860.000

±20%

Totaal

-€ 300.000

-€ 2.820.000
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Figuur 33. Veen met een kleidek (20-40 cm): relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.5.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten hebben de alternatieve strategieën ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden
voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 32 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat.
Dan blijkt dat vernatting van het veengebied met een kleidek vooral positief bijdraagt aan behoud van landschap en cultuurhistorie en de kwaliteit van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen en
kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op deze kwalitatieve effecten dan Verzachtende maatregelen.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Nieuwe wegen heeft door behoud van veen en vermindering van maaivelddaling een gunstig effect. Er
is in 2050 bij Nieuwe wegen iets meer veengrond over dan bij Recht zo die gaat. Bij verzachtende maatregelen is dat 1.2 keer zoveel.
 Behoud van archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer
beschermen van archeologische waarden
 Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een kleine toename van grasland met een drooglegging die geschikt
is voor weidevogels. Nieuwe wegen vergroot de kansen voor weidevogels met een factor 7.
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren bij Nieuwe wegen niet ten opzichte van Recht zo die gaat.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 50% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Nieuwe wegen scoort daarom 2 keer zo goed als Recht zo die gaat. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 50 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door beperken van
de maaivelddaling wordt de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied door Nieuwe wegen beperkt. Dit betekent dat
Nieuwe wegen ook gunstig uitpakt voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.
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Klimaat
 Kosten emissierechten. De potentiële kosten voor emissierechten zijn in Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen veel lager dan in Recht
zo die gaat. Een kanttekening daarbij is dat de veenoxidatie niet stopt, maar wordt uitgesteld naar de toekomst. Datzelfde geldt voor de kosten van emissierechten.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.

3.5.4 Gevolgen voor actoren in het gebied












Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw in dit gebied zijn berekend op € 200,- per hectare Voor een bedrijf van
80 ha bedraagt de berekende opbrengstderving zo’n € 15.000,- per jaar. Ongeveer 50% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van
onderwaterdrainage bij Nieuwe wegen.
Eigenaren van gebouwen: geschat wordt dat in Recht zo die gaat het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot 2050 met 319 toeneemt. Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling voldoende om 25 respectievelijk 122 woningen met
kwetsbare funderingen te beschermen tegen de gevolgen van maaivelddaling. Bij Nieuwe wegen krijgen slechts 197 gebouwen tot 2050 te
maken met aangetaste funderingen en bij Verzachtende maatregelen 294.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn voor gemeenten alleen in kaart gebracht voor wegen. Recht zo die gaat kost
jaarlijks ongeveer € 600.000 meer aan wegbeheer dan Nieuwe wegen. Het effect van Verzachtende maatregelen op besparingen voor wegbeheer is te verwaarlozen.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verandert niet.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen € 85 miljoen en bij Nieuwe wegen 80 miljoen. Vooral de kosten voor beheer en onderhoud van boezemkeringen nemen toe.
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3.5.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er in het veengebied met een kleidek nog een veenvoorraad van 73 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond met > 40 cm
veen van 23.000 ha (zie tabel 25).

Tabel 25. Veen met een kleidek (20-40 cm): veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100

48 (66%)
23 (32%)

Verzachtende
maatregelen
50 (68%)
27 (37%)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
73
Nieuwe wegen

Recht zo die gaat

60 (82%)
50 (68%)

17.000 (74%)
10.000 (43%)

Verzachtende
maatregelen
18.000 (78%)
10.000 (43%)

23.000
Nieuwe wegen
20.000 (87%)
17.000 (74%)

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat nog 66%, bij Verzachtende maatregelen 68% en bij Nieuwe wegen 82%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat nog 74%, bij Verzachtende maatregelen 78% en bij Nieuwe wegen 87%
Bij lineair extrapolatie resteert in 2100:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog rond de 35%. Bij Nieuwe wegen resteert nog 68%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog 43% en bij Nieuwe wegen 74%. Daarbij is wel de
gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.6

Effectbepaling voor het omringende zandgebied en de beekdalen

Uit berekeningen blijkt dat de grondwaterstand (GLG en GHG) in het zandgebied met name in en rond de beekdalen Tjonger en Linde voor alle
strategieën daalt tussen 2010 en 2050. Nieuwe wegen kan de daling niet tegengaan maar de situatie verslechtert minder snel. Uiteindelijk zullen
de GHG en GLG binnen 50-100 jaar bij Nieuwe wegen steeds meer gelijk worden aan Recht zo die gaat want bij Nieuwe wegen wordt de maaivelddaling alleen vertraagd en stopt deze niet.
Betekenis voor maatschappelijke opgaven in het zandgebied:
 Landbouw op de zandgronden: er is op veel landbouwgronden in het omringende zandgebied al sprake van een hangwaterprofiel 23. In deze
gebieden verandert de doelrealisatie voor de landbouw niet meer door daling van de grondwaterstand als gevolg van de maaivelddaling in
het Friese veenweidegebied. De onderzochte strategieën hebben daarom geen effect op de doelrealisatie landbouw op de zandgronden.
 Natuur op in het zandgebied: veel natuur in het hoger gelegen het zandgebied heeft een hangwaterprofiel en daardoor geen last van extra
wegzijging naar het veengebied. Voor de natuurwaarden van het zandgebied zijn met name de gradiënten van hoog naar laag - droog naar
nat interessant, zoals bijvoorbeeld het Katlijkerschar: droge heide, natte heide, beekdalvegetaties. Hier kan een daling van de grondwaterstand wel een negatief effect hebben op de aanwezige natuurwaarden. Op basis van onze modelstudies kunnen we geen conclusies trekken
over de lokale effecten, hiervoor is meer veldonderzoek en monitoring nodig.
 Beekdalen: in de beekdalen heb je geen hangwaterprofiel maar een grondwaterprofiel met kwel (hier kan de plant eigenlijk altijd bij het
grondwater). Verschillende vegetaties in het beekdal zijn kwelafhankelijk. Meer wegzijging van water naar het veengebied kan leiden tot een
afname of zelfs het verdwijnen van kwel. Nieuwe wegen beperkt het verlies aan kwel in beekdalen (bijvoorbeeld Lindevallei). Het hangt van
lokale omstandigheden af of dit effect sterk genoeg is om natuurdoeltypes te behouden. Op basis van onze modelstudies kunnen we geen
conclusies trekken over de lokale effecten, hiervoor is meer veldonderzoek en monitoringnodig.

23

Tot de hangwaterprofielen worden de gronden gerekend, waarvan het vochtleverend vermogen bepaald wordt door de hoeveelheid vocht in
de wortelzone. Reeds in het vroege voorjaar is de afstand van de grondwaterspiegel tot de onderkant van de wortelzone groter dan de kritieke
afstand, waardoor geen capillair vochttransport van enige betekenis mogelijk is. Het vochtleverend vermogen van hangwaterprofielen wordt dus
alleen bepaald door de hoeveelheid beschikbaar vocht in de wortelzone door neerslag.
Voor grondwaterprofielen is de grondwaterstand gedurende het groeiseizoen bepalend. Gronden waarin gedurende het gehele groeiseizoen de
afstand tot de grondwaterspiegel tot de wortelzone een voldoende capillaire transport toelaat, rekenen we tot de grondwaterprofielen.
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Grondwatervoorraad: de grondwaterstand in het zandgebied daalt waardoor de kwel rond beekdalen kleiner wordt en de druk op het onderliggende zoute grondwater kleiner wordt. Het diepere grondwatersysteem wordt daardoor mogelijk kwetsbaarder voor verzilting (de zoet –
zoutgrens schuift omhoog. Dit kan negatieve consequenties hebben voor (drink)waterwinning (verzilting winputten) maar in welke mate in
op welke termijn is niet goed in te schatten op basis van dit onderzoek. Het effect van Nieuwe wegen op de grondwaterstand is positief in
vergelijking met Recht zo die gaat, maar tijdelijk. De maaivelddaling wordt immers alleen vertraagd.
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3.7

Effectbepaling Rottige Meenthe, Veenpolder e.o.

Dit onderzoeksgebied is 13.000 ha groot. 75% van het land is in gebruik bij de landbouw, 20% is natuur en 5% is ‘stedelijk’. Het Natura 2000
gebied Rottige Meenthe en Brandemeer liggen in het gebied. 70% van het gebied is puur veen, ongeveer 30% is veen met een kleidek. Van het
gebied met puur veen heeft de helft nog meer dan 80 cm veen.
Voor dit gebied zijn alle vier de strategieën doorgerekend. Daarbij betekent toepassing van:
 Verzachtende maatregelen dat de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm wordt. Op 300 ha (3%) is onderwaterdrainage toegepast
met een drooglegging van 40 cm.
 Nieuwe wegen dat de drooglegging voor de landbouw wordt verminderd naar 40 cm, waarbij op 2000 ha (21%) onderwaterdrainage wordt
toegepast
 Parallelle sporen dat in het gebied tussen Tjonger en Scherpenzeel en natuurgebied de Rottige Meenthe de drooglegging 40 cm wordt; hier
wordt natuur geconcentreerd. In ruil daarvoor krijgen natuurgebieden in de Echtenerpolder ten westen van de Tjonger een landbouwfunctie,
met een drooglegging van 40 cm. Het totale oppervlak landbouw en natuur blijven hetzelfde. Natura 2000 gebieden houden een natuurfunctie.
3.7.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 600 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (ca. € 700 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 42 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging bij Verzachtende maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen leidt tot een
afname van de NCW met respectievelijk € 9 miljoen, € 3,5 miljoen en € 30 miljoen. De besparingen op kosten van funderingsherstel en water-,
wegen- en natuurbeheer bij Nieuwe wegen en Verzachtende maatregelen wegen niet op tegen de verminderde opbrengsten van de landbouw.
Parallelle sporen leidt juist tot een toename van de opbrengsten voor landbouw en een toename van de kosten voor wegbeheer, waterbeheer en
funderingsherstel. Dat is opmerkelijk want het doel was juist om functies zo te plaatsen dat kosten worden bespaard.
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Figuur 34. Rottige Meenthe, Veenpolder e.o.
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Tabel 26. Rottige Meenthe, Veenpolder e.o.: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte
van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€ 90.000

-€ 550.000

€ 3.000.000

±25%

Wegbeheer

€ 70.000

-€ 650.000

€ 3.680.000

±50%

Waterbeheer

€ 40.000

-€ 120.000

€ 970.000

±25%

Landbouw

-€ 9.380.000

€ 1.070.000

-€ 34.970.000

±20%

Netto contante waarde

-€ 9.180.000

-€ 250.000

-€ 27.330.000

€ 7.210.000

€ 3.500.000

€ 49.370.000

-€ 1.960.000

€ 3.260.000

€ 22.040.000

Besparingen emissierechten
Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten

169

±75%

3.7.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 600 miljoen komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van € 40 miljoen. Dit zijn vooral baten
van de landbouw (€ 43 miljoen per jaar) en recreatieve baten van natuur (€2,5 miljoen per jaar), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
De jaarlijkse kosten voor de landbouw zijn bij Verzachtende maatregelen en Nieuwe Wegen hoger dan in Recht zo die gaat. Daar staan jaarlijkse
opbrengsten voor andere functies tegenover, het totale jaarlijkse negatieve saldo is -€ 70.000,- respectievelijk € 43.000,Tabel 27. Rottige Meenthe, Veenpolder e.o.: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten
Verdrogingsbestrijding

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

€0

€0

€0

€ 10.000

-€ 30.000

€ 190.000

±25%

Wegbeheer

€0

-€ 40.000

€ 230.000

±50%

Waterbeheer

€0

-€ 10.000

€ 60.000

±25%

Landbouw

-€ 580.000

€ 70.000

-€ 2.180.000

±20%

totaal

-€ 570.000

-€ 10.000

-€ 1.700.000

Funderingsherstel
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Figuur 35. Rottige Meenthe, Veenpolder e.o.: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.7.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 34 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat.
Dan blijkt dat vernatting van het gebied bij Nieuwe wegen vooral positief bijdraagt aan behoud van landschap en cultuurhistorie en de kwaliteit
van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen en
kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op kwalitatieve effecten dan Verzachtende maatregelen.
Het effect van Parallelle sporen op het leefgebied van weidevogels is negatief ten opzichte van Recht zo die gaat.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Nieuwe wegen heeft door behoud van veen en vermindering van maaivelddaling een gunstig effect. Er
is in 2050 bij Nieuwe wegen meer veengrond over dan bij Recht zo die gaat.
 Behoud van archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer
beschermen van archeologische waarden. Parallelle sporen draagt ook bij aan het vertragen van de maaivelddaling en heeft een vergelijkbaar effect als Verzachtende maatregelen.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een kleine toename van grasland met een drooglegging die geschikt
is voor weidevogels. Nieuwe wegen vergroot het areaal met een geschikte drooglegging voor weidevogels met een factor 5. In parallelle sporen vermindert het geschikte leefgebied voor weidevogels met driekwart.
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren licht bij Nieuwe wegen ten opzichte van Recht zo die gaat.
De drooglegging in Parallelle sporen leidt tot een slechtere doelrealisatie voor natte natuur dan bij Recht zo die gaat.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 40 % lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Nieuwe
wegen scoort daarom 1,6 keer zo goed als Recht zo die gaat. Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen.
Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
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Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 25 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door beperken van
de maaivelddaling wordt ook de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied door Nieuwe wegen beperkt. Dit betekent dat
Nieuwe wegen ook gunstig uitpakt voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.

Klimaat
 Kosten emissierechten: Op basis van een prijs van € 20,- per ton CO2 is de NCW van Parallelle sporen en Nieuwe wegen hoger dan die van
Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat Parallelle sporen en Nieuwe wegen de veenoxidatie niet stoppen, maar uitstellen. Datzelfde geldt dan ook voor de kosten voor emissierechten. De vermeden kosten voor emissierechten zijn bij Verzachtende maatregelen te laag om de opbrengstderving van de landbouw te compenseren.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de bodem. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen
eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt. Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.
3.7.4 Gevolgen voor actoren in het gebied








Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 250,- per hectare. Voor een bedrijf van 80 ha bedraagt de opbrengstderving ca. € 20.000,- per jaar. Ongeveer 40% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage
bij Nieuwe wegen. Parallelle sporen brengt € 10,- per hectare op, waarbij we alleen naar opbrengstverhoging kijken. Als we de kosten van
ruiverkaveling mee hadden genomen dan waren de kosten voor landbouw hoger geweest.
Eigenaren van gebouwen: bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen neemt het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot
2050 met 396 toe. Nieuwe wegen vertraagt de maaivelddaling voldoende om er voor te zorgen dat tot 2050 slechts 246 gebouwen te maken met aangetaste funderingen. De gekozen drooglegging bij Parallelle sporen leidt er daarentegen toe dat 423 gebouwen te maken krijgen
met aangetaste funderingen.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn alleen in kaart gebracht voor wegen. Recht zo die gaat kost jaarlijks ca. € 2
ton meer aan wegbeheer dan Nieuwe wegen. Het effect van Verzachtende maatregelen is te verwaarlozen. In Parallelle sporen is er sprake
van een toename van de jaarlijkse kosten van € 40.000 .
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verslechterd niet
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door Recht zo die gaat. Parallelle sporen leidt wel tot een verslechtering van de omstandigheden voor natuur. Er wordt natuurgrond uitgeruild en nieuwe natuur moet zich eerst weer ontwikkelen.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij alle strategieën rond de 38 miljoen. De jaarlijkse kosten nemen in alle strategieën
toe.

3.7.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het studiegebied nog een veenvoorraad van 30 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond met
> 40 cm veen van 11.000 ha (zie tabel 28).
Tabel 28. Rottige Meenthe, Veenpolder e.o.: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)

2010
Recht zo die
gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

30
Nieuwe
wegen

2050

15 (50%)

15 (50%)

15 (50%)

21 (70%)

2100

Veen bijna weg

Veen bijna
weg

Veen
bijna weg

12 (40%)

Recht zo die
gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

5500-6000
(52%)
Veen bijna
weg

5500-6000
(52%)
Veen bijna weg

5500-6000
(52%)
Veen bijna
weg

11.000
Nieuwe wegen
8000 (73%)
5000 (45%)

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen 50% en bij Nieuwe wegen 70%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen 50% en bij Nieuwe wegen 73%
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Bij lineair extrapolatie resteert in 2100:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen bijna niets meer. Alleen in natte natuurgebieden zal
nog wat veen zijn. Bij Nieuwe wegen resteert nog 40%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen bijna niets meer en bij Nieuwe wegen
45%. Daarbij is wel de gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.8

Effectbepaling voor Fluessen e.o.

Het studiegebied is 8.000 ha groot. 85% van het land is in gebruik door de landbouw, 10% is natuur en 5% is ‘stedelijk’. Het Natura 2000 gebied Fluessen en Oudgaasterbrekken maakt onderdeel uit van dit gebied. Ongeveer 25-30% van het gebied bestaat uit klei met een veenondergrond en 70% bestaat uit veen met een kleidek. In 10% van het gebied is ook in 2010 al geen veen meer aanwezig.
Alle vier de strategieën zijn doorgerekend. Bij toepassing van:
 Verzachtende maatregelen wordt de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm. Op 300 ha (4%) wordt onderwaterdrainage toegepast
met een drooglegging van 40 cm.
 Nieuwe wegen vermindert de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm en 2000 ha landbouwgrond (30%) wordt van onderwaterdrainage
voorzien.
 Parallelle sporen wordt de drooglegging voor landbouw in het gebied tussen Elahuizen en natuurgebied It Swin 40 cm. Hierbij wordt geen
onderwaterdrainage gebruikt.
3.8.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op 430 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 465 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 50 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt tot een afname van de NCW van € 6 miljoen bij Verzachtende maatregelen
en € 7 miljoen bij Nieuwe wegen. De besparingen op kosten van funderingsherstel en water-, wegen- en natuurbeheer wegen niet op tegen de
verminderde opbrengsten van de landbouw. Parallelle sporen is wat dat betreft neutraal: de besparingen op funderingsherstel, water- en wegbeheer wegen op tegen de opbrengstderving van de landbouw.
Dat beeld verandert als de (potentiële) besparing op emissierechten voor de uitstoot van broeikasgassen (§ 3.5.3) wordt betrokken. Dan valt de
NCW van Parallelle sporen € 3 miljoen hoger uit dan die van Recht zo die gaat. Voor Parallelle sporen is dit € 6 miljoen en voor Nieuwe wegen €
22 miljoen.
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Figuur 36. Fluessen e.o.
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Tabel 29. Fluessen e.o.: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€ 200.000

€ 310.000

€ 870.000

±25%

Wegbeheer

€ 490.000

€ 550.000

€ 2.300.000

±50%

Waterbeheer

€ 270.000

€ 260.000

€ 1.520.000

±25%

Landbouw

-€ 7.100.000

-€ 1.000.000

-€ 11.290.000

±20%

Netto contante waarde

-€ 6.130.000

€ 130.000

-€ 6.610.000

Besparingen emissierechten

€ 9.050.000

€ 6.050.000

€ 28.840.000

Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten

€ 2.930.000

€ 6.170.000

€ 22.240.000
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±75%

3.8.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 430 miljoen komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van € 25 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 30 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 3 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied leidt tot een toename van de jaarlijkse kosten voor de landbouw, die deels wordt gecompenseerd door besparingen
voor andere functies. Waarbij Parallelle sporen de laagste kostenverhoging laat zien (zie tabel xxxx).
Tabel 30. Fluessen e.o.: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Verandering ten
opzichte van Recht
zo die gaat
Verdrogingsbestrijding

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

€0

€0

€0

Funderingsherstel

€ 10.000

€ 20.000

€ 50.000

±25%

Wegbeheer

€ 30.000

€ 30.000

€ 140.000

±50%

Waterbeheer

€ 20.000

€ 20.000

€ 90.000

±25%

Landbouw

-€ 400.000

-€ 100.000

-€ 700.000

±20%

Totaal

-€ 304.000

-€ 30.000

-€ 420.000
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Figuur 37. Fluessen e.o.: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.8.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 36 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat.
Het blijkt dat Nieuwe wegen vooral positief bijdraagt aan de kwaliteit van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten
op behoud van de voorraad zoetwater, landschap en cultuurhistorie, emissies broeikasgassen en kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen
scoort beter op kwalitatieve effecten dan Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Verzachtende maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen hebben door behoud van veen en vermindering van maaivelddaling een gunstig effect.
 Behoud van archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer
beschermen van archeologische waarden.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Verzachtende maatregelen leidt tot een kleine toename van grasland met een drooglegging die geschikt
is voor weidevogels. Nieuwe wegen vergroot de kansen voor weidevogels met een factor 7 (van 450 ha naar 3.300 ha).
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur worden iets beter zijn bij Nieuwe wegen ten opzichte van Recht zo die
gaat.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 60% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 15 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan Bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door beperken van
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de maaivelddaling wordt de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied door Nieuwe wegen beperkt. Dit betekent dat
Nieuwe wegen ook gunstig uitpakt voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.
Klimaat
 Kosten emissierechten: De NCW van Verzachtende maatregelen, Parallelle sporen en Nieuwe wegen valt (bij een prijs van € 20,-/ton) hoger
uit dan die van Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de veenoxidatie niet stopt, die wordt deels verschoven naar de
toekomst. Datzelfde geldt voor de kosten.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.
Gevolgen voor actoren in het gebied
 Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 100,- per hectare Voor een bedrijf van 80 ha bedraagt de opbrengstderving zo’n € 8.000,- per jaar. Ongeveer 70% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage.
De kosten van Parallelle sporen voor de landbouw bedragen € 10,- per hectare. Dit komt omdat maar een beperkt deel van de landbouwgrond een mindere drooglegging krijgt in vergelijking met Recht zo die gaat. De kosten van Verzachtende maatregelen zijn € 70,- per hectare.
 Eigenaren van gebouwen: Bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen neemt het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot
2050 toe met 112. Nieuwe wegen vertraagt de maaivelddaling zodanig dat maar 69 gebouwen tot 2050 te maken met aangetaste funderingen. Voor Parallelle sporen gaat het om 97 gebouwen.
 Gemeenten: Recht zo die gaat kost jaarlijks ca. € 1,5 ton meer aan wegbeheer dan Nieuwe wegen. Verzachtende maatregelen en Parallelle
sporen besparen ca. € 30.000,- per jaar.
 Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verslechterd niet
door Recht zo die gaat, terwijl Nieuwe wegen de doelrealisatie op 5% van de gebieden met natte natuur verbeteren kan, dit is 100 hectare.
 Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
 Provincie:
 Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen

182



Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij alle strategieën rond de € 27 miljoen. Gemiddeld zou dit € 1,6 miljoen per jaar
zijn. De kosten voor waterbeheer nemen bij alle strategieën toe, het gaat vooral om kosten voor boezemkeringen. Door Nieuwe wegen kan
ongeveer € 100.000,- worden bespaard op kosten voor boezemkeringen.

3.8.4 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het gebied nog een veenvoorraad van 15 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond met > 40
cm veen van 7300 ha (zie tabel 31).

Tabel 31. Fluessen e.o.: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)

2010

2050
2100

Recht zo die
gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

15
Nieuwe
wegen

9 (60%)
3 (20%)

10 (67%)
5 (33%)

9 (60%)
3 (20%)

12 (80%)
10 (67%)

Recht zo die
gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

7300
Nieuwe wegen

3500 (51%)
Veen bijna
weg

4200 (58%)
1100 (15%)

4000 (51%)
700 (10%)

5700 (78%)
3000 (41%)

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat nog 60%, bij Verzachtende maatregelen 67% en bij Nieuwe wegen 80%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat en Parallelle sporen nog 51%, bij Verzachtende maatregelen 58% en bij Nieuwe wegen
78%
Bij lineair extrapolatie resteert in 2100:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat bijna niets meer, bij Parallelle sporen nog 10% en bij Verzachtende maatregelen nog 15%. Alleen in
natte natuurgebieden zal nog wat veen zijn. Bij Nieuwe wegen resteert nog 67%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen bijna niets meer en bij Nieuwe wegen 41%. Daarbij is wel
de gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.9

Effectanalyse De Alde Feanen e.o.

Het landoppervlak van het studiegebied is 6.200 ha. 62% van het land is in gebruik bij de landbouw en 38% is natuur. Het Natura 2000 gebied
De Alde Feanen ligt middenin het studiegebied. De belangrijkste bodemtypes van de veenweiden komen in dit gebied voor; ongeveer 30% is klei
op veen, 30% is veen met een kleidek en de rest is puur veen. Waarbij vooral rond de Alde Feanen nog veel veen > 80 cm voorkomt.
In dit gebied passen we alle vier de strategieën toe. Bij toepassing van:
 Verzachtende maatregelen wordt de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm. Op 300 ha (8%) is onderwaterdrainage toegepast met
een drooglegging van 40 cm.
 Nieuwe wegen vermindert de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm, waarbij op 2000 ha (52%) onderwaterdrainage wordt toegepast.
 Parallelle sporen wordt de laaggelegen polder De Hege Warren op boezempeil gebracht en de functie van landbouw naar water verandert.
Hierdoor verdwijnt er 400 hectare landbouwgrond. Het Leechlân, de polder ten westen van het Prinses Margrietkanaal, krijgt een drooglegging van 40 cm in combinatie met weidevogelbeheer. Beide maatregelen zijn gekozen om de omstandigheden voor natuur in de Alde Faenen
te verbeteren en om de kosten van beheer van boezemkeringen te verminderen.
3.9.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 260 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 260 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 80 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt tot een afname van de NCW van maximaal € 10 miljoen bij Verzachtende
maatregelen. De afname van de NCW bij Parallelle sporen is het laagst omdat de toegenomen recreatieve baten van natuur (toename contante
baten € 35 miljoen) de opbrengstdaling van de landbouw (afname contante baten € 38 miljoen) grotendeels compenseren. Verder besparen Parallelle sporen en Nieuwe wegen op kosten van funderingsherstel en water-, weg- en natuurbeheer. De NCW is bij Recht zo die gaat het hoogst.
Dat beeld verandert als de (potentiële) besparing op emissierechten door uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken. Dan valt de NCW bij
Parallelle sporen en bij Nieuwe wegen hoger uit dan bij Recht zo die gaat.
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Figuur 38. De Alde Feanen e.o.
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Tabel 32. De Alde Feanen e.o.: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Parallelle sporen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 20.000

€ 230.000

±25%

€ 230.000

€ 1.060.000

€ 1.870.000

±50%

€ 60.000

€ 400.000

€ 820.000

±25%

-€ 10.150.000

-€ 38.250.000

-€ 6.480.000

±20%

€0

€ 35.500.000

€0

-€ 9.850.000

-€ 1.270.000

-€ 3.550.000

€ 3.040.000

€ 18.440.000

€ 21.300.000

-€ 6.810.000

€ 17.170.000

€ 17.740.000

Wegbeheer
Waterbeheer
Landbouw
Recreatieve baten natuur
Netto contante waarde

Besparingen emissierechten
Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten
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±75%

3.9.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 260 miljoen komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van €16 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 260 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 5 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt tot lagere jaarlijkse opbrengsten. Waarbij Nieuwe wegen jaarlijks relatief
veel besparingen op wegbeheer oplevert en Parallelle sporen veel recreatieve baten van natuur. De baten wegen niet op tegen de kosten voor
de landbouw.
Tabel 33. De Alde Feanen e.o.: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Verandering t.o.v. Recht zo
die gaat
Verdrogingsbestrijding

Verzachtende
maatregelen

Parallelle sporen

€0

Recreatieve baten natuur
Funderingsherstel

Nieuwe wegen

€0

Onzekerheid
€0

€ 2.200.000
€0

€ 1.000

€ 14.000

±25%

€ 10.000

€ 70.000

€ 120.000

±50%

€0

€ 20.000

€ 50.000

±25%

Landbouw

-€ 600.000

-€ 2.400.000

-€ 400.000

±20%

Totaal

-€620.000

-€190.000

-€ 220.000

Wegbeheer
Waterbeheer
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Figuur 39. De Alde Feanen e.o.: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.9.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 38 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven t.o.v. Recht zo die gaat.
Het blijkt dat vernatting van het gebied vooral positief bijdraagt aan behoud van landschap en cultuurhistorie en de kwaliteit van het leefgebied
voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen en kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op kwalitatieve effecten dan Parallelle sporen. Verzachtende maatregelen is vergelijkbaar met Recht zo die
gaat.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Nieuwe wegen heeft door behoud van veen en vermindering van maaivelddaling een gunstig effect.
 Behoud van archeologie: Nieuwe wegen heeft een positief effect op vertragen de maaivelddaling nauwelijks en het langer beschermen van
archeologische waarden.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Nieuwe wegen verbetert de drooglegging voor weidevogels met een factor 10.
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren licht bij Nieuwe wegen en Parallelle sporen ten opzichte van
Recht zo die gaat. Het op boezempeil brengen van de Hege Warren en het verminderen van de drooglegging van it Het Leechlân vermindert
de wegzijging van water uit de Alde Feanen.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen en Parallelle sporen ongeveer 50% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3
veengrond). Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting
van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 10 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan Bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door Parallelle sporen neemt de zoetwatervoorraad met 400 hectare toe.
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Klimaat
 Kosten emissierechten: prijs van € 20,- per ton CO2 Uitgaande van een prijs van € 20,- per ton CO2, valt de NCW van Nieuwe wegen en
Parallelle sporen hoger uit dan die van Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de veenoxidatie niet stopt, maar uitgesteld. Datzelfde geldt voor de kosten. De vermeden kosten voor emissierechten zijn bij Verzachtende maatregelen te laag om de opbrengstderving van de landbouw te compenseren.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen. Door Parallelle sporen ontstaat 400 hectare waterberging en een grotere zoetwatervoorraad voor droge tijden.

3.9.4 Gevolgen voor actoren in het gebied










Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 114,- per hectare Voor een bedrijf van 80 ha bedraagt de berekende opbrengstderving zo’n € 10.000,- per jaar. Ongeveer 75% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage bij Nieuwe wegen. Parallelle sporen kost de landbouw per jaar € 600,- per hectare, als de kosten van verlies van landbouwgrond evenredig over alle overblijvende hectares worden uitgesmeerd.
Eigenaren van gebouwen: Bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen neemt het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot
2050 met 27 toe Bij Nieuwe wegen krijgen slechts 15 gebouwen tot 2050 te maken met aangetaste funderingen.
Gemeenten: Recht zo die gaat kost jaarlijks ongeveer € 1,2 ton meer kost aan wegbeheer dan Nieuwe wegen. Het effect van Verzachtende
maatregelen op besparingen voor wegbeheer is te verwaarlozen.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Parallelle sporen stopt wel de wegzijging van water uit de Alde Feanen naar de Hege Warren. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verslechterd niet door Recht zo die gaat, terwijl Nieuwe wegen
de doelrealisatie op 100 hectare van de gebieden met natte natuur.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
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Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer verschillen nauwelijks bij Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen.
De kosten voor het creëren van 400 hectare nieuwe boezem bij Parallelle sporen zijn in deze berekeningen niet opgenomen.

3.9.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het studiegebied nog een veenvoorraad van 19 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond met
> 40 cm veen van 5.500 ha.
Tabel 34. De Alde Feanen e.o.: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij veschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)

2010

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

Nieuwe wegen

4.200 (76%)
2.900 (53%)

4.400 (80%)
3.300 (60%)

4.400 (80%)
3.500 (60%)

2050
2100

19
Recht zo die
gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

Nieuwe
wegen

5.500
Recht zo die
gaat

13 (68%)
7 (37%)

13 (68%)
7 (33%)

15 (79%)
10 (52%)

15 (79%)
10 (52%)

4.000 (73%)
2.500 (45%)

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog 68% en bij Parallelle Sporen en Nieuwe wegen 79%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat nog 73%, bij Verzachtende maatregelen 76% en bij Parallelle sporen en Nieuwe wegen
80%
Bij lineair extrapolatie resteert in 2100:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog 33-37% en bij Parallelle sporen en Nieuwe wegen nog 52%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat nog 45%, bij Verzachtende maatregelen nog 53% en bij Parallelle sporen en Nieuwe
wegen 60%. Daarbij is wel de gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.10 Effectanalyse Aldeboarn
Het oppervlak van het studiegebied is 4700 ha. 80% van het gebied is landbouw, 11% is natuur en 9% is ‘stedelijk’. Ongeveer 40% van het
gebied bestaat uit veengrond met een kleidek (20-40 cm) en 40% bestaat uit veen met een dikte van meer dan 80 cm. 20% is klei met een
veenondergrond.
Naast Recht zo die gaat passen we voor dit gebied de strategieën Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen toe. Bij toepassing van:
 Verzachtende maatregelen wordt de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm. Op 300 ha (7%) wordt onderwaterdrainage toegepast
met een drooglegging van 40 cm.
 Nieuwe wegen vermindert de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm en wordt op 2000 ha onderwaterdrainage toegepast.
3.10.1 Netto contante waarde voor verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op 250 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 260 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 20 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt niet tot een afname van de NCW bij Verzachtende maatregelen. Bij Nieuwe
wegen neemt de NCW af met € 10 miljoen door opbrengstderving van de landbouw. Hiertegenover staan baten voor funderingsherstel en wegen waterbeheer.
Het beeld verandert als de (potentiële) besparing op emissierechten over de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken. Dan valt de NCW van
Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen hoger uit dan de NCW van Recht zo die gaat.
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Figuur 40. Aldeboarn
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Tabel 35. Aldeboarn: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verandering ten opzichte
van Recht zo die gaat

Verzachtende maatregelen

Nieuwe wegen

Onzekerheid

Contante waarde
Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 100.000

±25%

Wegbeheer

€ 40.000

€ 950.000

±50%

Waterbeheer

€ 20.000

€ 290.000

±25%

-€ 140.000

-€ 10.970.000

±20%

-€ 80.000

-€ 9.630.000

Besparingen emissierechten

€ 1.560.000

€ 26.970.000

Netto contante waarde
incl. besparingen emissierechten

€ 1.480.000

€ 17.340.000

Landbouw
Netto contante waarde
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±75%

3.10.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 250 miljoen komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van € 15 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 16 miljoen) en recreatieve baten van natuur (€ 20 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen bedragen ca € 6 ton. Hier staan € 0,9 ton aan baten voor funderingsherstel en weg- en waterbeheer tegenover.
Tabel 36. Aldeboarn: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten
Verandering t.o.v. Recht
zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Nieuwe wegen

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 6.000

±25%

Wegbeheer

€0

€ 60.000

±50%

Waterbeheer

€0

€ 20.000

±25%

Landbouw

-€ 10.000

-€ 680.000

±20%

Totaal

-€ 10.000

-€ 594.000
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Onzekerheid

Figuur 41. Aldeboarn: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven

196

3.10.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 40 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat. Het blijkt dat vernatting van het gebied vooral positief bijdraagt aan behoud van landschap en cultuurhistorie en de kwaliteit van het leefgebied voor weidevogels. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van de voorraad zoetwater, emissies broeikasgassen en kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op kwalitatieve
effecten dan Verzachtende maatregelen.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Nieuwe wegen iets meer veengrond over dan bij Recht zo die gaat.
 Behoud van archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen hebben een gunstig effect op het langer beschermen van archeologische waarden.
 Beschermen leefgebied weidevogels: Nieuwe wegen leidt tot een toename van grasland met een drooglegging die geschikt is voor weidevogels van 3.000 ha. Dat is 16 keer zoveel als bij Recht zo die gaat.
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren bij Nieuwe wegen (180 hectare met een doelrealisatie voor
natte natuur van > 90%) ten opzichte van Recht zo die gaat (125 ha met een doelrealisatie voor natte natuur van >90%).
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 50% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 10 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan Bij
Recht zo die gaat. Door vernatting is bij Nieuwe wegen een deel van dit volume gevuld met water waardoor er meer grondwater beschikbaar
blijft en er meer druk op het zoute grondwater is dan bij Recht zo die gaat. Hierdoor kan het zoute water minder stijgen. Door beperken van
de maaivelddaling wordt de daling van de grondwaterstand in het omringende zandgebied door Nieuwe wegen beperkt. Dit betekent dat
Nieuwe wegen ook gunstig uitpakt voor de grondwatervoorraad in het omringende zandgebied.
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Klimaat
 Kosten emissierechten: Bij een prijs van € 20,- per ton CO2 voor emissierechten wordt de NCW van Verzachtende maatregelen en Nieuwe
wegen gunstiger dan die van Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de veenoxidatie niet stopt, maar wordt uitgesteld.
Dat geldt ook voor de kosten.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.

3.10.4 Gevolgen voor actoren in het gebied











Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 200,- per hectare Voor een bedrijf van 80 ha bedraagt de berekende opbrengstderving zo’n € 16.000,- per jaar. Ongeveer 70% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage.
Eigenaren van gebouwen: Bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen neemt het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot
2050 toe met 10. Bij Nieuwe wegen zijn dit er maar 5.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn voor gemeenten alleen in kaart gebracht voor wegen. Effecten van strategieën
op de kosten voor wegbeheer blijken te verwaarlozen.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De doelrealisatie voor natte natuur in 2010 verslechterd niet
door Recht zo die gaat, terwijl Nieuwe wegen de doelrealisatie op 180 ha van de gebieden met natte natuur verbeteren kan: 50 hectare
meer dan bij Recht zo die gaat.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij Recht zo die gaat, Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen € 15 miljoen. Dat
is bijna 1 miljoen per jaar. De toename ten opzichte van 2010 is vooral toe te schrijven aan kosten voor boezemkeringen.
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3.10.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het studiegebied nog een veenvoorraad van 15 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond met
> 40 cm veen van 15 ha (zie tabel 37).
Tabel 37. Aldeboarn: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100

9 (60%)
3 (20%)

Verzachtende
maatregelen
9 (60%)
3 (20%)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
15
Nieuwe wegen

Recht zo die gaat

13 (87%)
10 (67%)

3600 (72%)
2400 (48%)

Verzachtende
maatregelen
3700 (60%)
3 (20%)

5000
Nieuwe wegen
4000(80%)
3000 (60%)

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog 60% en bij Nieuwe wegen 87%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat nog en Verzachtende maatregelen nog 60% en bij Nieuwe wegen 80%
Bij lineair extrapolatie resteert in 2100:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog 20% en bij Nieuwe wegen 67%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen nog 20% en bij Nieuwe wegen 67%. Daarbij is wel de
gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.11 Effectbepaling Akmarijp
Het oppervlak van het studiegebied is 300 ha. 70 % van het gebied is landbouw en 5% is natuur. De rest is bebouwd gebied. Het bodemtype is
puur veen. Ongeveer 50% van de oppervlakte bestaat nog uit meer dan 80 cm veen.
Naast Recht zo die gaat worden voor dit gebied Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen toegepast. Bij toepassing van:
 Verzachtende maatregelen wordt de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm. Op 70 ha (33%) is onderwaterdrainage toegepast met
een drooglegging van 40 cm.
 Nieuwe wegen wordt de drooglegging voor de landbouw naar 40 cm verminderd en wordt onderwaterdrainage toegepast op 150 Ha (70 %).
3.11.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 6 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€14 miljoen) en recreatieve
baten van natuur (€ 7 ton), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, wegen- en natuurbeheer. Deze NCW is € 7 miljoen lager
dan de contante baten van de landbouw. Dat komt omdat de contante kosten van funderingsherstel (€2 miljoen), weg (€ 4,5 miljoen)- en waterbeheer (€R 2 miljoen) relatief hoog zijn in vergelijking tot de baten van landbouw.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging levert verschillende beelden op voor verschillende strategieën:
 Verzachtende maatregelen: De NCW wordt lager doordat de opbrengsten van de landbouw dalen, waar besparingen op funderingsherstel en
weg- en waterbeheer niet tegen op wegen.
 Nieuwe wegen: De NCW wordt hoger doordat de besparingen op de kosten voor funderingsherstel en weg- en waterbeheer opwegen tegen
de opbrengstderving van de landbouw
Als ook de (potentiële) besparing op emissierechten over de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken, wordt ook de NCW van Verzachtende
maatregelen hoger dan die van Recht zo die gaat. En de NCW van Nieuwe Wegen neemt fors verder toe.
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Figuur 42. Akmarijp
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Tabel 38. Akmarijp: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen
Verdrogingsbestrijding

Nieuwe wegen

Onzekerheid

€0

€0

Funderingsherstel

€ 10.000

€ 1.100.000

±25%

Wegbeheer

€ 40.000

€ 470.000

±50%

Waterbeheer

€ 70.000

€ 480.000

±25%

-€ 600.000

-€ 450.000

±20%

-€ 440.000

€ 1.800.000

€ 700.000

€ 1.200.000

€0

€ 3.420.000

Landbouw
Verandering NCW

Potentiële besparing
emissierechten
Verandering NCW incl.
potentiële besparing emissierechten
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±75%

3.11.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van €6 miljoen komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van € 4 ton. Dit zijn vooral baten van de landbouwen
recreatieve baten van natuur (€ 4 ton), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, wegen- en natuurbeheer.
De jaarlijkse baten van Nieuwe wegen zijn tot 2050 hoger dan de jaarlijkse kosten. Dit komt vooral door besparingen op funderingsherstel, maar
ook door besparingen op weg- en waterbeheer.
Tabel 39. Akmarijp: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Verandering t.o.v.
Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Nieuwe wegen

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 68.000

±25%

Wegbeheer

€ 2.600

€ 29.400

±50%

Waterbeheer

€ 4.400

€ 30.200

±25%

-€ 34.700

-€ 28.000

±20%

-€ 27.700

€ 99.600

Landbouw
Totaal
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Onzekerheid

Figuur 43. Akmarijp: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.11.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 42 zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat. Het blijkt dat vernatting van het gebied vooral positief bijdraagt aan behoud van landschap en cultuurhistorie. Daarnaast zijn er positieve effecten op behoud van de voorraad zoetwater, emissies
broeikasgassen en kwaliteit oppervlaktewater. Nieuwe wegen scoort beter op kwalitatieve effecten dan Verzachtende maatregelen.
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen hebben door behoud van veen en vermindering van
maaivelddaling een gunstig effect.
 Behoud van archeologie: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen vertragen de maaivelddaling en dragen daardoor bij aan het langer
beschermen van archeologische waarden
 Beschermen leefgebied weidevogels: er zijn geen weidevogelkerngebieden in het studiegebied.
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren niet bij Nieuwe wegen en Verzachtende maatregelen.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: de veenoxidatie is bij Nieuwe wegen ongeveer 50% lager dan bij Recht zo die gaat (in m3 veengrond). Die betekent dat er minder nutriënten vrijkomen door afbraak van het veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 1 miljoen m3 bodemvolume minder verdwijnt dan Bij
Recht zo die gaat. We verwachten niet dat dit kleine gebied een significant effect heeft op de grondwatervoorraad in het veenweidegebied en
het omringende zandgebied.
Klimaat
 Kosten emissierechte. Bij een prijs van € 20,- per ton CO2 geschat valt de NCW van Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen hoger uit
dan de NCW van Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de veenoxidatie niet stopt, maar wordt uitgesteld. Dat geldt
ook voor de kosten.
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Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.

3.11.4 Gevolgen voor actoren in het gebied










Agrariërs: De jaarlijkse kosten van Nieuwe wegen voor de landbouw zijn berekend op € 140,- per ha. Voor een bedrijf van 80 ha bedraagt de
berekende opbrengstderving zo’n € 10.000,- per jaar. Ongeveer 90% van deze kosten is voor aanleg en afschrijving van onderwaterdrainage bij Nieuwe wegen.
Eigenaren van gebouwen: Bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen neemt het aantal gebouwen met aangetaste funderingen tot
2050 toe met 100. Bij Nieuwe wegen gaat het om slechts 50 gebouwen.
Gemeenten: de besparingen voor wegen en infrastructuur zijn voor gemeenten alleen in kaart gebracht voor wegen. Recht zo die gaat en
Verzachtende maatregelen kosten jaarlijks ca. € 30.000 meer aan wegbeheer dan Nieuwe wegen.
Natuurbeheerders: Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen hebben in dit gebied geen effect op de verdroging van natuurgebieden.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij Recht zo die gaat € 2 miljoen en bij Nieuwe wegen € 1,5 miljoen.

3.11.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het veengebied > 80 cm veen nog een veenvoorraad van 0,7 Mton CO2 eq en een oppervlak van
veengrond met > 40 cm veen van 300 ha (zie tabel).
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Tabel 40. Akmarijp: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100

0,2 (29%)
Veen bijna weg

Verzachtende
maatregelen
0,3 (43%)
Veen bijna weg

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
0,7
Nieuwe wegen

Recht zo die gaat

0,4 (57%)
0,1 (14%)

70 (23%)
Veen bijna weg

Verzachtende
maatregelen
125 (42%)
Veen bijna weg

300
Nieuwe wegen
220 (73%)
140 (47%)

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat nog 29% en bij Verzachtende maatregelen 43% en bij Nieuwe wegen 57%
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat nog 23%, bij Verzachtende maatregelen 42% en bij Nieuwe wegen 73%
Bij lineair extrapolatie resteert in 2100:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen bijna niets meer en bij Nieuwe wegen nog 14%.
 Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen niets meer en bij Nieuwe wegen nog 47%. Daarbij is wel
de gemiddelde dikte van het veen afgenomen.
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3.12 Effectanalyse De Deelen
De Deelen is een natuurgebied van 500 hectare. 53% van het gebied is natuur en 12% is landbouw. De rest is water. Het bodemtype is puur
veen met een dikte van meer dan 80 cm.
Voor dit gebied worden naast Recht zo die gaat ook Verzachtende Maatregelen en Nieuwe Wegen doorgerekend. Bij toepassing van:
 Verzachtende maatregelen wordt de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm.
 Nieuwe wegen wordt de drooglegging voor de landbouw verminderd naar 40 cm met toepassen van onderwaterdrainage op 3 ha (1%)
3.12.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 10 miljoen. Dit zijn vooral recreatieve baten van natuur (€ 12 miljoen), vermindert met de kosten voor verdrogingsbestrijding en waterbeheer. De contante opbrengsten van de landbouw in het gebied zijn berekend op €
4 miljoen.
De effecten van verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen voor de landbouw kunnen niet goed worden geschat omdat voor driekwart van het
landbouwareaal geen doelrealisatie kon worden berekend. Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging lijkt maar weinig invloed te hebben op de NCW.
Als ook de (potentiële) besparing op kosten voor emissierechten over de uitstoot van broeikasgassen wordt betrokken, dan wordt vooral de NCW
van Nieuwe wegen hoger dan van Recht zo die gaat.
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Figuur 44. De Deelen

209

Tabel 41. De Deelen: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Nieuwe
wegen

Onzekerheid

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€0

±25%

Wegbeheer

€0

€0

±50%

€ 10

€ 1.690

±25%

-€ 2.800

-€ 22.500

±20%

-€ 3.000

-€ 21.000

±40%

Potentiële besparing
emissierechten

€ 6.000

€ 553.000

±75%

Verandering NCW incl.
potentiële besparing
emissierechten

€ 3.000

€ 532.000

Waterbeheer
Landbouw
Verandering NCW

210

3.12.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 10 miljoen komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van € 6 ton. Dit zijn vooral recreatieve baten van
natuur (€ 7,5 ton) en landbouw (€ 2,5 ton), vermindert met de kosten voor verdrogingsbestrijding en waterbeheer. Door Verzachtende maatregelen en Nieuwe wegen nemen de jaarlijkse baten met €200,- resp. €1200,- af.
Tabel 42. De Deelen: gemiddelde jaarlijke besparingen en kosten

Gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten
Verandering t.o.v.
Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Nieuwe
wegen

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€0

±25%

Wegbeheer

€0

€0

±50%

Waterbeheer

€0

€ 110

±25%

Landbouw

-€ 200

-€ 1.400

±20%

Totaal

-€ 200

-€ 1.290
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Onzekerheid

Figuur 45. De Deelen: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.12.3 Multi-criteria analyse
Naast economische effecten zijn er ook effecten op het vlak van natuur en landschap, archeologie, omstandigheden voor weidevogels en klimaat. Zoals eerder beschreven zijn deze effecten zijn geschat op basis van veranderingen in hoeveelheid veen, oppervlaktes met een bepaalde
droogleggen of maaivelddaling.
In figuur 44zijn deze uitkomsten relatief weergegeven ten opzichte van Recht zo die gaat.
Het blijkt dat Nieuwe wegen vooral positief bijdraagt aan behoud van archeologie
Een nadere uitwerking:
Natuur en landschap
 Behoud landschap en cultuurhistorie: Nieuwe wegen heeft geen gunstig effect.
 Behoud van archeologie: Nieuwe wegen heeft een positief effect op het langer beschermen van archeologische waarden
 Beschermen leefgebied weidevogels: er is geen effect van strategieën op het leefgebied voor weidevogels
 Tegengaan verdroging natuur: de omstandigheden voor natte natuur verbeteren bij Nieuwe wegen ten opzichte van Recht zo die gaat.
Waterkwaliteit
 Verbeteren waterkwaliteit: Nieuwe wegen heeft een beperkt verminderend effect op de veenoxidatie. Dit betekent dat er minder nutriënten
vrijkomen door afbraak van het veen. Zoals eerder gezegd is de daadwerkelijke belasting van het oppervlaktewater met nutriënten ook afhankelijk is van andere factoren.
 Behoud voorraad zoet water: Nieuwe wegen vermindert de veenoxidatie waardoor er 200.000 m3 bodemvolume minder verdwijnt dan bij
Recht zo die gaat. Dit heeft naar verwachting geen effect op de zoetwatervoorraad in en buiten de veenweiden.
Klimaat
 Kosten emissierechten. Bij een geschatte prijs van € 20,- per ton CO2 wordt de NCW van met name Nieuwe wegen (maar ook van Verzachtende maatregelen) hoger dan die van Recht zo die gaat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de veenoxidatie niet stopt, maar wordt
uitgesteld. Dat geldt ook voor de kosten.
 Adaptatie: maaivelddaling vermindert het waterbergend vermogen van de veenweiden. De effecten hiervan op de zoetwatervoorraad kwamen eerder al aan bod. Maar om maaivelddaling te voorkomen moet het gebied worden vernat waardoor het bergend vermogen afneemt.
Hierdoor is er minder ruimte om intensieve regenbuien op te vangen.
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3.12.4 Gevolgen voor actoren in het gebied










Agrariërs: het is moeilijk om de effecten van strategieën voor de landbouw in te schatten omdat voor 88% van het landbouwareaal geen
doelrealisatie kon worden berekend.
Eigenaren van gebouwen: er zijn geen gebouwen met kwetsbare funderingen in het gebied aanwezig.
Gemeenten: Er is 300 meter weg in De Deelen en het effect van maaivelddaling is te verwaarlozen.
Natuurbeheerders: de verdroging van natuurgebieden wordt in geen enkele strategie omgekeerd omdat er geen nieuwe kwelsituaties in natuurgebieden ontstaan. Maatregelen voor verdrogingsbestrijding blijven nodig. De gemiddelde grondwaterstand is bij Nieuwe wegen hoger
dan bij Verzachtende maatregelen en Recht zo die gaat.
Nutsbedrijven: door veenoxidatie vermindert de hoeveelheid grond boven leidingen van nutsbedrijven. Wettelijk is er een minimale gronddekking van 60 cm waaraan moet worden voldaan.
Provincie:
Recreatieondernemers: in alle strategieën hebben recreatieondernemers de ruimte on hun bedrijf verder te ontwikkelen
Waterschap: de contante kosten voor waterbeheer zijn bij alle strategieën ca. € 1,6 miljoen, oftewel € 1 ton per jaar.

3.12.5 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het studiegebied nog een veenvoorraad van 2 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond met
> 40 cm veen van 500 ha (zie tabel).
Tabel 43. De Deelen: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100

0,8 (50%)

Verzachtende
maatregelen
0,8 (50%)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
2
Nieuwe wegen
0,9 (56%)

Recht zo die gaat

500
Nieuwe wegen

Verzachtende
maatregelen
380 (75%)
380 (75%)
390 (78%)
Alleen nog veen in natuurgebied de Deelen

In 2050 resteert daarvan:
 Qua veenvoorraad bij Recht zo die gaat nog 50%, bij Verzachtende maatregelen nog 50% en bij Nieuwe wegen 56%
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Qua oppervlakte veen > 40 cm bij Recht zo die gaat nog 75%, bij Verzachtende maatregelen nog 75% en bij Nieuwe wegen 78%.

Waarschijnlijk resteert in 2100 alleen nog veen in natuurgebied de Deelen.
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3.13 Effectbepaling It Bûtenfjild
Moeras- en landbouwgebied It Bûtenfjild ten noorden van Feanwâlden is volgens initiatiefnemers van Better Wetter een zeer geschikte plek voor
een praktijkcentrum op het gebied van toekomstbestendig waterbeheer. Om het effect van een praktijkcentrum te simuleren is in dit gebied de
drooglegging op 40 cm gezet. Het gebied is 1000 ha groot. Het landgebruik is 75% landbouw en 25% natuur.
Voor dit gebied is gerekend aan Verzachtende Maatregelen en Parallelle sporen. Toepassing van Verzachtende maatregelen betekent in dit gebied dat de maximale drooglegging voor landbouw 90 cm wordt.
3.13.1 Netto contante waarde in verschillende strategieën
De Netto contante waarde bij Recht zo die gaat is berekend op € 50 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 55 miljoen) en recreatieve
baten van natuur (€ 4 miljoen), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en natuurbeheer.
Vernatten van het gebied door aanpassen van de drooglegging leidt niet tot een afname van de NCW bij Verzachtende maatregelen. In Parallelle
sporen neemt de NCW met € 5 miljoen af door opbrengstderving van de landbouw. Hiertegenover staan geen baten voor funderingsherstel en
weg- en waterbeheer.
Ook als we de (potentiële) besparing op emissierechten voor de emissie van broeikasgassen betrekken, valt de NCW van Verzachtende maatregelen en Parallelle sporen nog steeds lager uit dan die van Recht zo die gaat.
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Figuur 46. It Bûtenfjild
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Tabel 44. It Bûtenfjild: verandering in contante waarde t.o.v. Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

Onzekerheid

Verdrogingsbestrijding

€0

Funderingsherstel

€0

€ 16.000

±25%

Wegbeheer

€0

€0

±50%

€ 200

€ 2.900

±25%

-€ 19.000

-€ 750.000

±20%

-€ 18.800

-€ 731.100

€ 1.000

€ 548.000

-€ 17.700

-€ 182.900

Waterbeheer
Landbouw
Verandering NCW

Potentiële besparing emissierechten
Verandering NCW
incl. potentiële besparing emissierechten
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±75%

3.13.2 NCW omgerekend naar jaarlijkse kosten en besparingen
De NCW bij Recht zo die gaat van € 50 miljoen komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van € 3 miljoen. Dit zijn vooral baten van de landbouw (€ 4 miljoen/jaar) en recreatieve baten van natuur (€ 250.000,-/jaar), vermindert met de kosten voor funderingsherstel, water-, weg- en
natuurbeheer. Parallelle sporen betekent een opbrengstderving voor de landbouw van €50.00 per jaar. Hier staan geen baten tegenover.

Tabel 45. It Bûtenfjild: gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten

Gemiddelde jaarlijkse besparingen en kosten
Verandering t.o.v.
Recht zo die gaat

Verzachtende
maatregelen

Parallelle
sporen

Verdrogingsbestrijding

€0

€0

Funderingsherstel

€0

€ 1.000

±25%

Wegbeheer

€0

€0

±50%

€ 10

€ 180

±25%

Landbouw

-€ 1.200

-€ 50.000

±20%

Totaal

-€ 1.190

-€ 48.820

Waterbeheer

219

Onzekerheid

Figuur 47. It Bûtenfjild: relatieve score van strategieën op maatschappelijke opgaven
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3.13.3 Multi-criteria analyse
Strategieën scoren ongeveer gelijk in de MCA. Nieuwe wegen is voor It Bûtenfjild niet doorgerekend omdat in het grootste deel van het de
veendikte < 80 cm is in het gebied. Maar onze berekeningen laten zien dat goed werkende onderwaterdrainage de opbrengst van de landbouw
zou kunnen verhogen. In het gebied is veel enthousiasme om met Nieuwe wegen aan de slag te gaan (Better Wetter) en het gebied zou een
goede showcase kunnen zijn voor de ontwikkeling van paludicultuur in Fryslân.
3.13.4 Doorkijk naar 2050 en 2100
In 2010 was er volgens onze berekeningen in het studiegebied nog een veenvoorraad van 1,3 Mton CO2 eq en een oppervlak van veengrond
met > 40 cm veen van 840 ha (zie tabel 46).
Tabel 46. It Bûtenfjild: veenvoorraad en oppervlakte veen > 40 cm in 2050 en 2100 bij verschillende strategieën

Veenvoorraad (Mton CO2 eq)
2010
Recht zo die gaat
2050
2100

0,3 (23%)

Verzachtende
maatregelen
0,3 (23%)

Oppervlakte > 40 cm veen (ha)
1,3
Parallelle sporen

Recht zo die gaat

0,4 (30%)

120 (14%)

840
Verzachtende
Parallelle sporen
maatregelen
120 (14%)
130 (15%)
Het veen zal bijna verdwenen zijn.
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