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1 Inleiding
In mei 2021 is het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân
en het algemeen bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân. In het najaar van 2021 hebben ook de
gemeenteraden van de zeven Friese veenweidegemeenten ermee ingestemd of zullen hier naar
verwachting mee instemmen. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de uitvoering. In het
Veenweideprogramma 2021-2030 is als ambitie benoemd dat er op de lange termijn (2050) sprake is
van een blijvend evenwicht, waarin veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn
gestopt. De kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd, funderingen worden niet verder
aangetast, de landbouw heeft een duurzaam toekomstperspectief met een solide verdienmodel en de
leefbaarheid en vitaliteit staan op een hoog peil. Om deze ambitie te bereiken benoemt het
programma een aantal doelen, een strategie, een aanpak en een aantal activiteiten voor de periode
2021-2030.
Enkele belangrijke prioriteiten voor het jaar 2022 zijn:
1. Herijking van het Veenweideprogramma door de gemeenteraden, het AB van Wetterskip
Fryslân en Provinciale Staten ten aanzien van de reikwijdte van het programma (de
grondtypes) en de aanpak van de funderingen.
2. Besluitvorming over de toekomst van de Hegewarren en Aldeboarn-De Deelen (ADD).
3. Verdere financiering van het programma, onder meer door besluitvorming over financiering
van de veenweideopgave vanuit het Nationaal Groeifonds en Europese fondsen.
4. Vaststelling van het Samenwerkingsplan Veenweide door alle betrokken partijen.
Het Veenweideprogramma 2021-2030 vormt het vertrekpunt voor dit werkplan. Dit werkplan 2022
geeft weer wat er in 2022 gedaan gaat worden om de doelen van het Veenweideprogramma te
realiseren en wat hiervoor nodig is (capaciteit en middelen). Vanaf dit jaarplan wordt – te beginnen
met het eerste kwartaal van 2022 – een uitvoeringsrapportage aan betrokken partijen aangeboden.
Het werkplan is bedoeld om inzicht te geven in de uitvoering van de veenweideopgave aan alle direct
betrokken bestuurders. Op advies van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide wordt het ter vaststelling
aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten, dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en
colleges van burgemeester en wethouders van de zeven betrokken veenweidegemeenten.

2 Organisatie in Fryslân
Voor een integrale bestuurlijke afweging is een Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) in het leven
geroepen. Hierin zit de gedeputeerde van de provincie, dagelijks bestuurslid van het waterschap, een
afgevaardigde van de zeven landbouwpartijen, een afgevaardigde van de natuur- en milieupartijen,
een wethouder namens de veenweidegemeenten en een afgevaardigde van de recreatiesector.
De programmamanager Veenweide is verantwoordelijk voor de programmaorganisatie en is
secretaris van het BOF. Daarnaast is de programmamanager eindverantwoordelijk voor de
programmaorganisatie, waarin vijf van de zes partijen uit het BOF werken aan de uitvoering. De
ANWB is niet vertegenwoordigd in de uitvoering.
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Om de uitvoering te coördineren, bestaat het Regieteam Veenweide. Naast het Regieteam is het
opdrachtgeversoverleg Veenweide opgestart. In dit overleg hebben leidinggevenden van de provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente De Fryske Marren zitting. Dit opdrachtgeversoverleg is
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de programmaorganisatie als geheel en is betrokken
bij de strategische aspecten van de netwerksamenwerking van de programmaorganisatie.
In het voorjaar van 2022 wordt het Samenwerkingsplan Veenweide aan de betrokken partijen
aangeboden, met uitzondering van de ANWB. Dit Samenwerkingsplan is een set van proces- en
werkafspraken op hoofdlijnen tussen alle betrokken partijen. Onderdeel van dit plan is dat voor
uitwerking van het Veenweideprogramma op gebiedsniveau Samenwerkingsovereenkomsten (SOK)
worden afgesloten met een juridisch bindende status.

Figuur 2.1: Organisatiestructuur van het Veenweideprogramma. Het Regieteam bestaat uit medewerkers van provincie en het
waterschap, de veenweidegemeenten, afvaardiging van natuurorganisaties, afvaardiging van landbouworganisaties en
maatschappelijke organisaties. De programmaorganisatie is onderverdeeld in vier teams die functioneren ter ondersteuning van
de gebiedsteams.

3 Aanpak
Werkwijze
De programmaorganisatie ontwikkelt zich naar een meer op uitvoering gerichte organisatie. Deze
ontwikkeling wordt versneld voortgezet in 2022. Er wordt minder capaciteit ingezet op
beleidsontwikkeling en meer op gebiedsontwikkeling. Ook wordt in 2022 in Fryslân flink ingezet op
(technologische) innovatie op de terreinen bodem, water en CO2-metingen in aanvulling op landelijke
programmering. Het komend jaar is het derde en laatste jaar van het meerjarig budget kennis en
innovatie. Vanaf 2023 wordt er nadrukkelijk zoveel mogelijk aangesloten op het landelijk
onderzoeksprogramma en het budget en de capaciteit daarop aangepast.
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Het Veenweideprogramma werkt volgens de uitgangspunten van dynamisch programmeren en
dynamisch financieren. Dit betekent dat er, lopende het programma, voortdurend wordt bijgesteld
op basis van nieuwe inzichten of koppelkansen. De programmaorganisatie werkt volgens de Agile
werkwijze. Kenmerk van deze werkwijze is een verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij
zelforganiserende teams en een intensieve kennisuitwisseling tussen alle betrokkenen.
Om te komen tot een meer efficiënte en doelmatige werkwijze wordt vanaf 2022 de zogeheten
kassiersfunctie bij één van de overheden neergelegd, waarbij in eerste instantie naar provincie Fryslân
wordt gekeken. Dit is een administratief-financiële rol, waardoor het voor zowel het Rijk als andere
betrokkenen helder is volgens welke ‘spelregels’ de administratie en verantwoording verlopen.
In 2022 wordt gewerkt met drie typen gebiedscategorieën:
1. Ontwikkelgebieden: Aldeboarn-De Deelen en Hegewarren
Deze gebieden staan vooraan in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling en krijgen prioriteit bij de
toedeling van schaarse middelen (geld en capaciteit).
2. Kansrijke gebieden: Groote Veenpolder, Idzegea, Grouster Leechlân en Brekkenpolder
Deze gebieden bevinden zich in een gebiedsproces, waarbij de integrale aanpak van het tegengaan
van de negatieve effecten van de bodemdaling centraal staat. In deze gebieden wordt ingezet op
experimenten en innovatie en mogelijk ook op vormen van gebiedsontwikkeling.
3. Overige gebieden
In de overige gebieden wordt onder meer ingezet op ‘no regret’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld
flexibel peilbeheer en generieke maatregelen. Indien er projecten of initiatieven ontstaan vanuit deze
gebieden, worden deze actief ondersteund.
In het Veenweideprogramma 2021–2030 wordt meer specifiek aangegeven hoe de
gebiedsontwikkeling wordt ingezet en welke kenmerken bij de verschillende gebiedscategorieën
horen.

4 Public affairs Rijk, Europa en private partijen
Zowel vanuit Europa als het Rijk ligt er een aantal beleidskaders die (mede) bepalend zijn voor het
Friese Veenweideprogramma. Op Europees niveau zijn dit met name de duurzaamheidsvoornemens
op het terrein van klimaat (Fit for 55) en landbouw (Farm to Fork). Op nationaal niveau is het
Klimaatakkoord bepalend, dat eind 2019 door alle overheden is ondertekend. Als uitvloeisel van dit
Klimaatakkoord is medio 2020 het Nationaal Veenplan door de minister van LNV aan de Tweede
Kamer aangeboden. Kern van dit plan is een gefaseerde aanpak om in 2030 te komen tot vertraging
van de bodemdaling in de Nederlandse veengebieden en het beperken van de uitstoot van CO2-eq
met 1 megaton. Iedere provincie wordt opgeroepen om een Regionale Veenweidestrategie op te
stellen. In Fryslân is daar invulling aan gegeven door de vaststelling van het eerdergenoemde
Veenweideprogramma 2021-2030. Onderdeel van de Rijks brede aanpak zijn de zogeheten
Impulsgelden. Met deze middelen (€ 276 mln.) wordt ingezet op landelijk onderzoek en regionale
gebiedsontwikkeling.
Het Veenweideprogramma beïnvloedt actief het beleid om de financiële doelstelling van het
Veenweideprogramma (€ 550 mln. in 2030) te realiseren. Wij richten ons daarbij op het Rijk, Europa
en private en maatschappelijke doelstellingen.
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Rijk
Tot dusver zijn financiële bijdragen ontvangen vanuit de volgende programma’s:
• Klimaatenvelop;
• Klimaatakkoord (Impulsgelden en VIPNL);
• Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland;
• Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.
Inmiddels heeft de Friese Veenweidecoalitie ook een aanvraag ingediend voor het
Veenweideprogramma voor het zogeheten Nationaal Groeifonds. Deze aanvraag is onderdeel van
een bredere aanvraag die is ingediend door de coalitie NL2120, die zich richt op het herstel van de
natuurbalans in ons land. De aanvraag voor Veenweide Fryslân betreft een bedrag van € 96 mln. in de
eerste fase. Het kabinet zal in april 2022 een besluit nemen over het toekennen van deze middelen.
Europa
Vanuit Europa zijn diverse fondsen beschikbaar die de doelstellingen van het Veenweideprogramma
dichterbij kunnen brengen. De belangrijkste hiervan zijn Life (natuur, milieu en klimaatsubsidie),
Horizon (innovatie), POP (plattelandsontwikkeling) en diverse landbouw- en natuurprogramma’s.
Voor het komende jaar ligt het accent bij Europese fondsen op een drietal onderdelen:
• Het maximaal benutten van reguliere budgetten (Life, Horizon, POP, etc.);
• Een aanvraag voor het zogeheten Regional Recovery and Resilience Fund;
• Het voorbereiden van de inzet van gebiedsgerichte GLB-middelen (gemeenschappelijk
landbouwbeleid) vanaf 2023.
Private en maatschappelijke financiering
De samenwerking met de Rabobank is de afgelopen tijd verkend. Op een drietal terreinen ligt er een
duidelijke ‘win-win’ om samen te werken en kennis uit te wisselen:
• Verkennen van mogelijkheden van verlagen van de kostprijs van melk;
• Verkennen van mogelijkheden van alternatieve verdienmodellen voor boeren;
• Verkennen van mogelijkheden om het instrument grond in te zetten om te komen tot een
duurzame landbouw.
In 2022 wordt ingezet om bovenstaande verkenningen te vertalen naar concrete initiatieven en daar
ook andere partijen bij te betrekken.

5 Herijking 2022
In het Veenweideprogramma is het eerste ijkmoment in 2022 aangekondigd. Daarbij wordt de
afweging gemaakt of het nodig is om ook in de overige bodemtypen maatregelen te nemen om de
CO2-uitstoot te beperken. Ook wordt bij dit eerste ijkmoment een besluit voorgelegd over de
aanpak voor de funderingsproblematiek. Tevens wordt getoetst of er wijzigingen in de aanpak nodig
zijn als gevolg van voortschrijdende of gewijzigde inzichten.
Belangrijkste bouwstenen voor de herijking zijn de landelijk vastgestelde indicatieve verdeling van de
CO2-opgave en de nog vast te stellen monitoringssystematiek inclusief de uniforme rekenregels om
CO2-uitstoot en -reductie te kunnen bepalen. Zoals aangegeven in het Veenweideprogramma 20217

2030 worden de voorstellen voorgelegd aan de besturen van de drie betrokken overheden na een
transparant en democratisch proces.

6 Programmalijn 1 Waterbeheer en Klimaatadaptatie
Het toekomstige waterbeheer moet eraan bijdragen dat veenoxidatie en de nadelige effecten hiervan
zo veel mogelijk worden tegengegaan. Daarbij streven we naar een watersysteem dat alle functies in
het veenweidegebied zo goed mogelijk blijft bedienen én dat klimaatbestendig is. We gaan meer
waterberging creëren zodat het verlies van berging door hogere peilen gecompenseerd wordt.
Daarnaast gaan we aan de slag met klimaatadaptatie, zodat we goed zijn toegerust op toenemende
weersextremen (nat en droog).
Thema 1: Peilbeheer
Voor het beperken van de veenoxidatie is het belangrijk dat het veen natter wordt gehouden. Uit
ervaringen van de recente droge zomers hebben we gemerkt dat boeren in droge perioden hogere
peilen wensen. Hoofdlijn van het peilbeheer in het veenweidegebied is dat we de komende jaren via
maatwerk zoveel mogelijk willen proberen te komen tot een grondwaterstand van gemiddeld 40 cm
onder maaiveld in de gebieden met een veenpakket dikker dan 80 cm en een kleidek dunner dan 40
cm (ca 26.000 ha). Maatwerk houdt o.a. in dat we gedurende het jaar de peilen flexibel aanpassen. In
droge tijden willen we voorkomen dat de grondwaterstand te ver wegzakt en in natte perioden willen
we voorkomen dat de grondwaterstand te hoog wordt. We hanteren daarbij het principe ‘Hoog als het
kan, lager als het moet’ (HAKLAM).
Voor het beschermen van houten paalfunderingen is het belangrijk dat bij woningen met houten
funderingen de grondwaterstand hoog genoeg is om de fundering nat te houden. Uit een aantal
verkenningen (o.a. afgelopen jaren in de Groote Veenpolder) blijkt dat steeds meer paalfunderingen
te maken kunnen krijgen met droogstand. Met andere woorden; de effectiviteit van
hoogwatervoorzieningen rondom woningen wordt steeds minder.
Acties 2022:
• In zeven proefgebieden van 70 tot 600 ha wordt ervaring opgedaan met deze manier van
werken. Met Boeren Meten Water (BMW) meetpinnen worden (grond)waterstanden en het
bodemvocht gemeten. Naast het meten van grondwaterstanden zal ook de CO2-uitstoot
worden gemeten. Onderdeel van de proeven is ook om te onderzoeken welke rol boeren zelf
kunnen spelen bij het peilbeheer. In 2022 zal gerapporteerd worden over de eerste ervaringen.
• Faciliteren van initiatieven van onderop waar groepen boeren willen experimenteren met
flexibel peilbeheer, gericht op hogere grondwaterstanden.
• Voortzetting van het project Boeren Meten Water, waarbij in een aantal gebieden meetpinnen
zijn geplaatst om grondwaterstanden en bodemvocht te meten. Doel van dit project is om
samen met de betrokken boeren meer inzicht te krijgen in het gedrag van het grondwater.
• Veranderingen van het peilbeheer kunnen consequenties hebben voor de stabiliteit van de
oevers. Ook kan het een toename van de baggeraanwas tot gevolg hebben. Als onderdeel van
VIPNL wordt hier onderzoek naar gedaan onder de naam ‘Veensloot van de toekomst’.
• In samenhang met de ontwikkeling van een aanpak voor de funderingsproblematiek wordt
een aanpak voor de hoogwatercircuits ontwikkeld.
Thema 2: Waterberging en klimaatadaptatie
Zowel door maaivelddaling als door peilverhoging neemt de capaciteit voor waterberging af. Het
watersysteem is daardoor minder goed in staat om zware buien te verwerken. Door
klimaatverandering zien we daarnaast een toenemende watervraag in droge periodes, maar ook een
toename van extreem natte perioden. We schatten in dat om deze veranderingen op te kunnen
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vangen in het veenweidegebied met een dik veenpakket in totaal 2% extra waterberging (1360 ha)
nodig is. Maar extra waterberging (in de vorm van extra open water) is niet de enige
oplossingsrichting. Ook acceptatie van een toegenomen kans op wateroverlast in sommige
gebiedsdelen kan een oplossingsrichting zijn, bijvoorbeeld in combinatie met het afwaarderen van de
grond. De vraag hoe invulling gegeven kan worden aan klimaatadaptatie is onderdeel van de
gebiedsprocessen.
Extra waterberging kan worden gerealiseerd door verbreding van sloten, het graven van nieuwe sloten
of met de aanleg van waterbergingsgebieden. Een combinatie ligt voor de hand met de aanleg van
meer sloten die nodig zijn om een grondwaterstand van 40 cm te realiseren.
Acties 2022:
• Bij de voorbereiding van het gebiedsplan voor Aldeboarn-De Deelen wordt in beeld gebracht
wat de gevolgen van de peilverhoging en klimaatverandering zijn voor de waterhuishouding.
In het gebiedsplan wordt aangegeven wat er nodig is om deze gevolgen op te vangen,
bijvoorbeeld op het gebied van waterberging, waterconservering en water aan- en afvoer
(klimaatadaptatie).
• Mede op basis van de ervaringen in Aldeboarn-De Deelen wordt een Werkwijze
Klimaatadaptatie ontwikkeld zodat die ook in de andere kansrijke gebieden kan worden
toegepast als onderdeel van het gebiedsproces.
Thema 3: Veenweide en het grondwatersysteem
Uit de Grondwaterstudie blijkt dat het veenweidegebied een belangrijke functie heeft in het Friese
grondwatersysteem. Het gebied ligt lager dan het oostelijk gelegen zandgebied en het noordwestelijk
gelegen zeekleigebied. Daardoor stroomt diep grondwater naar het veenweidegebied; jaarlijks circa
73 miljoen m3 grondwater (kwel). Als de veenlaag verdwijnt ondervindt het diepe grondwater minder
weerstand om naar boven te stromen. Bij de huidige veenoxidatie en een gematigd klimaatscenario
zal in 2085 de toestroom van grondwater met 50% toenemen; zoute kwel komt steeds verder
landinwaarts en de verdroging van de zandgronden in Fryslân neemt toe.
Acties 2022:
• In 2022 worden de resultaten van de review van de Grondwaterstudie betrokken bij het eerste
ijkmoment van het Veenweideprogramma.

7 Programmalijn 2 Bodem en Grondgebruik
De bodem en het beheer van de bodem vormen voor het veenweidegebied een belangrijke sleutel
voor het toekomstperspectief van de melkveehouderij. Bodemmaatregelen bieden tevens kansen
voor reductie van broeikasgassen. We onderzoeken en stimuleren bodemmaatregelen waarmee de
veenoxidatie vermindert en nemen maatregelen voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid en de
bodemstructuur.
Bij hogere grondwaterstanden wordt de draagkracht van de bodem steeds belangrijker. We
bevorderen en stimuleren daarom ook initiatieven gericht op verbetering van de draagkracht van de
bodem en het voorkomen van bodemverdichting.
Tenslotte blijven we aandacht vragen voor verduurzaming van de maisteelt; mais telen zonder
kerende grondbewerking om oxidatie te beperken, vermindering van het gebruik van
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gewasbeschermingsmiddelen en het verbeteren van de broedresultaten van weidevogels op
maispercelen ten gunste van de biodiversiteit.
Thema 1: Veenoxidatie afremmen door bodemmaatregelen
Bij de landbouw is er veel draagvlak voor uiteenlopende bodemmaatregelen die bijdragen aan het
beperken van veenoxidatie en/of het vasthouden van koolstof. Omdat we naast het doen van proeven
ook diverse aanpakken naast elkaar willen demonstreren, kiezen we voor het concept van een
proeftuin/fjild lab Bodem. Voor de proeftuin willen we samenwerken met o.a. de initiatiefgroep van
de boeren uit de Groote Veenpolder. De ambitie is om de proeftuin Bodem onder te brengen in het
landelijke Veenweide Innovatie Programma (VIPNL).
Opbouw klei-humus complex/klei in veen: De proef met klei in veen die in Delfstrahuizen is
aangelegd zetten we als één van de twee landelijke ‘meetsites’ voort onder VIPNL. Hier beproeven we
de effecten van klei op bodemprocessen en de effecten op vasthouden van koolstof door deze
bodemprocessen c.q. de reductie van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg daarvan. In de
proeftuin in de Groote Veenpolder leggen we met inzet van VIPNL een demo-site aan waar vooral de
techniek en landbouwkundige effecten gemeten worden en aldaar in vergelijking worden gebracht
met andere bodemmaatregelen. Het concept van een meet- en demo-site komt voort uit de VIPNLaanpak.
Overlagen: Het overlagen van veengronden met zand, zavel of kleigronden is in het verleden al veel
toegepast, vaak vanwege bodem-verbeterende maatregelen of om het perceel op te hogen en
daarmee de drooglegging te verbeteren. In de Groote Veenpolder wordt deze maatregel met enige
regelmaat toegepast, vaak ook vanwege de aanvoer van overtollige goedkope grond uit de
Noordoostpolder. Het overlagen van veengronden nemen we dan ook op in de proeftuin en willen we
onderbrengen onder de VIPNL-aanpak.
Profielkeren: In het verleden is in Fryslân ook ervaring opgedaan met profielkeren, waarbij
veengrond naar de diepte is geploegd en de onderliggende zandlaag naar boven is gebracht. Destijds
was het doel van profielkeren de verbetering van de bodemopbouw. De vraag is nu of en in hoeverre
profielkeren bijdraagt aan remmen van bodemdaling als veen dieper in de ondergrond komt. Uit
onderzoek van WENR (Effecten van keren veenprofiel voor landbouw, CO2-emissie en omgeving, een
veld- en literatuurstudie, 2021, rapport 3103) blijkt dat profielkeren mogelijk een zeer effectieve
maatregel kan zijn voor het bereiken van CO2-reductie. Omdat het keren van profielen mogelijk
negatieve effecten kan hebben voor andere beleidsdoelstellingen (cultuur, aardkundige en
landschappelijke waarden), is het van belang een proefopstelling te organiseren waar alle
beleidsvraagstukken in vertegenwoordigd zijn. Voor het vraagstuk van emissiereductie, effecten op
bodem en grondgebruik en opbrengsten wensen we een meetprogramma onder te brengen bij
VIPNL/NOBV.
Verzuren: Tot slot: omdat het verzuren van veengrond nadelige effecten heeft op bodemleven en
gewasontwikkeling, hebben boeren geen belangstelling voor deze maatregel. Terrein beherende
organisaties (TBO’s) zouden deze maatregel mogelijk wel goed kunnen inpassen. Boeren hebben
geen belang bij het verzuren van veengrond. In 2022 onderzoeken we de belangstelling voor een
dergelijke aanpak bij de TBO’s.
Acties 2022
• Proeven met klei in veen.
• Het overlagen van veengronden met zand, zavel of klei.
• Opzetten van proefopstelling profielkeren.
• Belangstelling bij de TBO's onderzoeken ten aanzien van verzuren van veengrond.
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Thema 2: Bodemvruchtbaarheid/bodem in balans
Duurzaam bodembeheer: De bodem in een betere conditie brengen moet er o.a. in resulteren dat de
bodem meer water kan opvangen en bergen en dat de bodemvruchtbaarheid verbetert. We zetten
het project duurzaam bodembeheer in Aldeboarn-De Deelen voort. De eerste resultaten zijn hoopvol,
de bodem van het proefperceel is zichtbaar in een betere conditie en bevat meer bodemvocht dan het
niet behandelde referentieperceel. CO2L Farming en de Milieufederatie hebben een vergelijkbaar
project weten te financieren via de landelijke SABE-regeling. Met een kleine cofinanciering van het
Veenweideprogramma is het project gestart in 2021 met deelnemers uit meerdere (kansrijke)
gebieden.
Verbeteren vochttoestand: Samen met het Louis Bolk Instituut en een tiental boeren voeren we
diverse onderzoeken uit die gericht zijn op het verbeteren van de capillaire werking van de bodem
(doorbreken schalterlaag), het vasthouden van vocht en het voorkomen van hydrofobie,
mestbewerking voor een betere toplaag en doorzaai van de grasmat met kruiden.
Mest toepassen en bewerken: Het aanwenden van mest in de bodem heeft in droge perioden
scheurvorming tot gevolg en naar verwachting negatieve gevolgen voor de CO2-emissie. Ook bij
vernatting van de veenbodem neemt naar verwachting de denitrificatie toe en daarmee de productie
van lachgas, wat 276 keer een sterker opwarmend effect heeft dan CO2. Daarnaast lijkt voor het
veenweidebedrijf een extensivering een gevolg van de veenweideopgave. Ook in relatie tot de Natura
2000-gebieden met een stikstofopgave is anders bemesten een vraagstuk. In 2022 werken we samen
met de andere provincies een landelijk onderzoeksvoorstel uit voor LNV/VIPNL.
Acties 2022
• Voortzetten van project duurzaam bodembeheer in Aldeboarn-De Deelen.
• Voortzetten van proeven voor het verbeteren van de vochttoestand van de bodem.
• In samenwerking met andere provincies onderzoeksvoorstel uitwerken over anders
bemesten.
Thema 3: Draagkracht en bodemverdichting
Draagkracht: Draagkracht van de veenbodem is sterk bepalend voor de mate van schade die optreedt
bij vernatting. In z’n algemeenheid geldt dat de bodem draagkrachtiger wordt met de toename van
klei in de toplaag. Maar er zijn ook nog tal van andere factoren die de draagkracht beïnvloeden, zoals
type vegetatie, beworteling, bodemleven, etc.
Stichting Weidegang startte in 2021 een desk- en expertstudie naar de mogelijkheden voor
draagkracht-verbeterende maatregelen in combinatie met beweiding. We willen de uitkomsten
benutten voor een gerichte actie vanuit het Friese Veenweideprogramma.
De Welle: Wat de effecten van vernatting zijn op de draagkracht van de bodem en de ontwikkeling
van de vegetatie wordt beproefd in de proeftuin De Welle nabij Woudsend. Hier werken boeren,
loonwerker en graszaadteler Barenbrug aan dit vraagstuk. Deze aanpak zetten we voort in 2022.
Bodemverdichting: Het is van groot belang dat we het regenwater zoveel mogelijk weten te bergen
in de bodem. Bodemverdichting als gevolg van zware machines, onevenwichtige minerale
samenstelling, knipklei of storende lagen (schalterveen) is een probleem dat samenhangt met het
kunnen opnemen van regenwater in de bodem. In een verdichte bodem is er minder ruimte voor
berging. De diverse demo’s en proeven die we uitvoeren moeten ons inzicht geven in effectieve
maatregelen en de kennis die we daaruit opdoen gaan we actief delen. Ook laten we ons graag
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uitdagen door andere partijen die initiatieven aandragen ter verbetering van de draagkracht c.q. het
verbeteren van de benutting van regenwater in de bodem door het wegnemen van storende effecten.
Acties 2022
• Uitkomsten van desk- en expertstudie van Stichting Weidegang omzetten in gerichte
maatregelen voor draagkrachtverbetering ten behoeve van beweiding bij vernatting.
• Voortzetting van de proeven in proeftuin De Welle.
• Demo's en proeven uitvoeren om inzicht te verkrijgen in effectieve maatregelen tegen
bodemverdichting en het delen van de opgedane kennis.
Thema 4: Maisteelt en energiegewassen
Energiegewassen: Teelt van mais of andere energiegewassen zoals sorghum is voor een
gebalanceerd rantsoen van belang en draagt bij aan een betere fermentatie in de pens en daardoor
minder uitstoot van methaan.
Geen kerende grondbewerking: Onze inzet van de afgelopen 4 jaar resulteert in steeds minder
kerende grondbewerking en toepassing van de strokenteelttechniek. Er wordt beduidend minder
geploegd en meer volvelds gefreesd of de strokenfrees wordt toegepast. Deze techniek vraagt nog
om doorontwikkeling, waarin we de telers en loonwerkers willen ondersteunen in het organiseren van
demoactiviteiten.
Duurzame teelt: Teelt van mais op een duurzame GBM-vrije manier op veengrond is nog niet
praktijkrijp. Het veldonderzoek door DLV en Delphy van de afgelopen twee jaar levert hoopvolle
resultaten op die vragen om een doorvertaling naar nieuwe aanpakken en veldproeven. Met de
klankbordgroep mais zullen we in 2021 een nieuwe aanbesteding voor onderzoek uitwerken en in 2022
opdracht verstrekken.
Stimuleren biodiversiteit: Met de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en LTO onderzoeken we de
mogelijkheden voor het verder stimuleren van de biodiversiteit bij maisteelt, vooral gericht op het
vergroten van de insectenpopulatie voor de jonge weidevogelpullen. In 2022 zetten we deze aanpak
voort om eind 2022 de resultaten te verwerken en de uitkomsten aan te bieden aan het BOF.
Acties 2022
• Voortzetten van proeven met energiegewassen zoals mais en sorghum.
• Doorontwikkeling van technieken voor de teelt van energiegewassen zonder kerende
grondbewerking en het delen van de opgedane kennis met telers en loonwerkers.
• Nieuwe opdracht uitzetten voor nieuwe aanpakken en veldproeven voor duurzame - GBMvrije – maisteelt.
• Voortzetten van onderzoek naar vergroting van biodiversiteit bij maisteelt.

8 Programmalijn 3 It Nije Buorkjen
We zetten met deze programmalijn in op een landbouw die past bij de gewijzigde omstandigheden
als gevolg van o.a. peilopzet in het gebied en tegelijk een duurzaam toekomstperspectief houdt voor
de boeren in het veenweidegebied. Onze acties zijn gericht op het doorrekenen van
bedrijfseconomische effecten van de gevolgen van het Veenweideprogramma. We stimuleren en
faciliteren het opzetten van alternatieve en aanvullende verdienmodellen, zowel voor de boer met zijn
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bedrijf als voor het ontwikkel- of kansrijke gebied in zijn geheel. We werken met drie thema’s die
diverse onderwerpen omvatten:
Thema 1: Verdiencapaciteit landbouw behouden en verbreden
Bedrijfseconomische scenario’s: We richten ons op bedrijfseconomische vragen waarbij we
verwachten dat een maatregel of doorrekening anders uitpakt voor melkveehouderij op veenweide.
Kan de Waterwijzer Landbouw toegepast worden voor de inkomensschadeberekeningen, is er een
lage kostenmodel te ontwikkelen, welk verdienmodel is mogelijk met kruidenrijk grasland binnen het
nieuwe GLB (ANLb), is er voldoende verdiencapaciteit wanneer er met grond gecompenseerd wordt,
etc.
Flankerend beleid: We ontwikkelen flankerend beleid om de negatieve effecten van peilopzet op het
inkomen van de boer én de waarde van de grond te compenseren. Daarbij houden we ook rekening
met eventuele positieve effecten of nieuwe verdienmodellen. Het geheel werken we uit in een model,
wat ter beoordeling voorgelegd wordt aan een door het BOF ingestelde adviescommissie. Het model
wordt ingepast in de gebiedsaanpak, waarbij de nieuwe gebiedsinrichting leidend wordt in het proces
van opkoop en verplaatsing van bedrijven, grondcompensatie en verkaveling. In 2021-2022 is
Aldeboarn-De Deelen het eerste ontwikkelgebied waar dit proces van flankerend beleid beproefd én
gezwaluwstaart wordt met het ontwikkelen van een gebiedsproces en hiermee de pilot vormt voor
het ontwikkelen van flankerend beleid.
Nieuwe GLB: Eind 2021 wordt het nieuwe GLB vastgesteld. Hierin zijn op gebiedsniveau middelen
beschikbaar voor een veenweideaanpak. We vertalen dit nieuwe beleid naar een GLB-gebiedsaanpak
voor (in eerste instantie) de kansrijke gebieden. Daarbij zullen we de kennis inzetten van de GLBpilots.
Waardeketen: Met ketenpartijen zijn we in gesprek over het verkennen van toegevoegde waarde op
melk en vlees uit het veenweidegebied. Via een expertmeeting wordt de vraag beantwoord of het
Veenweideprogramma een bijdrage zou moeten leveren aan ondermeer het vraagstuk welke
veerassen (melk en vlees) toekomstperspectief hebben in het veenweidegebied. Vanzelfsprekend
betrekken we de boeren daarbij en in het bijzonder de agrarische jongeren.
Vanuit het programma willen we met name met de toekomstige jonge melkveehouders aan de slag
met allerlei vraagstukken over het veenweidebedrijfsmodel voor de melkveehouderij en aanvullende
verdienmodellen.
Natte teelten: Voor het ontwikkelen van perspectiefvolle natte teelten wordt al samengewerkt met
Better Wetter. Deze samenwerking zetten we voort en verstevigen we via de aanpak van VIPNL
waarbij de teelt, omgevingseffecten van de teelt, het verwaarden en vermarkten van de producten en
vanzelfsprekend de broeikasgasmetingen, worden opgepakt. Daarnaast is er blijvende aandacht voor
initiatieven omtrent verdienmodellen met natte teelten, bijvoorbeeld pollen uit lisdodden.
We onderzoeken in hoeverre we een samenwerking (Publiek-Private Samenwerking, PPS) kunnen
opzetten met bouwbedrijf Dijkstra Draisma, dat biomassa (lisdodden) verwerkt in bouwmaterialen.
Landbouwadviespool: De boeren in ADD die daadwerkelijk de eerste stap gaan maken naar een
nieuwe bedrijfssituatie helpen we met een (eind 2021) opgezette adviespool met de nadruk op de
strategische en bedrijfseconomische begeleiding. Om dat goed te kunnen doen werken we
verschillende bedrijfseconomische scenario’s uit, betrekken hierin ook de Rabobank als belangrijkste
financier en werken tevens de toekomstige mogelijke effecten van de Basel IV-normering uit. Ook
worden de effecten van verschillende grondinstrumenten nader uitgewerkt.
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Gebiedsproces: Het toekomstperspectief van de landbouw in het veenweidegebied is mede
afhankelijk van verdienmodellen die georganiseerd kunnen worden door het collectief van boeren en
grondeigenaren, denk o.a. aan zon- en windenergie, het inzetten van Rood voor rood-regelingen voor
het herbestemmen en ten gelde maken van leegstaande bedrijfsgebouwen. Deze aspecten zijn
onderdeel van onze integrale gebiedsontwikkeling. We faciliteren het ontwikkelen van een
landgoedmodel of een gebiedscoöperatie die het verdienvermogen van het collectief en de
leefbaarheid ten goede komt.
Verkenning haalbaarheid voorloperbedrijven: Het primaire doel van het project voorloperbedrijven
is om op een aantal bedrijven in ADD/Idzegea het streefpeil voor de grondwaterstand van gemiddeld
40 cm onder het maaiveld te implementeren. Hierdoor brengen ze de milieukundige, technische en
economische gevolgen hiervan op bedrijfsniveau in beeld. Daarnaast doen deze deelnemers ervaring
op in de praktijk, die bruikbaar is voor de brede praktijk. Hierdoor kunnen maatregelen
kosteneffectiever en met minder risico plaatsvinden. Bovendien leveren deze voorloperbedrijven een
bewijslast voor de effectiviteit van de aanpak en kan met de voorloperbedrijven het flankerend beleid
worden geëvalueerd. We verkennen de haalbaarheid voor het inrichten van voorloperbedrijven.
Acties 2022
• Verkennen van bedrijfseconomische scenario's voor melkveehouders op veenweide bij het
nemen van maatregelen.
• Het verder ontwikkelen van het flankerend beleid.
• Het vertalen van het nieuwe GLB naar GLB-gebiedsaanpak in de kansrijke gebieden.
• Voortzetten van de verkenning van toegevoegde waarde op melk en vlees uit het
veenweidegebied.
• Voortzetten van de samenwerking met Better Wetter op het gebied van natte teelten.
• Onderzoeken van het opzetten van publiek private samenwerking op het gebied van natte
teelten.
• Boeren in ADD helpen naar een nieuwe bedrijfssituatie middels de landbouwadviespool.
• Uitwerken van effecten van de Basel IV-normering.
• Uitwerken van effecten van verschillende grondinstrumenten.
• Het faciliteren van initiatieven om het collectieve verdienvermogen en leefbaarheid te
vergroten.
• Met een aantal voorloperbedrijven in de kansrijke gebieden praktijkervaring op te doen met
de implementatie van een grondwaterpeil van 40 cm minus maaiveld.
Thema 2: Landbouw en water
Onderwater- en drukdrainage: Middels beide proefopstellingen in 2021 is het gelukt het
grondwaterpeil te verhogen, echter er is nog geen CO2-effect gemeten. Deze vormen van het
vernatten van de bodem in de Friese veenweide blijven daarom onze aandacht vragen. Dit doen wij
door op te trekken met het landelijke onderzoeksprogramma NOBV waarin de CO2-effecten worden
onderzocht op diverse meetlocaties, o.a. van Dijkstra in Aldeboarn.
We grijpen de kansen/initiatieven aan om andere vormen van infiltratie zoals greppelinfiltratie nader
te onderzoeken, deels zijn dit lopende proeven en deels zullen we nieuwe veldproeven opzetten.
Via de programmalijn Bodem zetten we in op het beter herbergen en vasthouden van regenwater in
de bodem.
Vegetatieontwikkeling onder natte omstandigheden: Voor de bewerkbaarheid van de percelen
onder natte(re) omstandigheden is behoud van draagkracht van belang. We onderzoeken de

14

invloeden hierop en de kostprijseffecten. In proeftuin De Welle wordt onderzoek gedaan naar
geschikte grasmengsels voor veenbodems en grondwaterstand, bodemvocht en draagkracht.
Bij peilopzet worden gronden natter en dus ‘kouder’, dit werkt een andere vegetatie in de hand. Het
project ‘Ontwikkelen kruidenrijk grasland’ heeft nadere onderzoeksvragen opgeleverd. Belangrijk is
te onderzoeken wat de optimale snelheid is in ontwikkelen van zuiver Engels Raai naar een passende
vegetatie zonder overlast van witbol en pitrus. Hoe moeten het peilbeheer en de bedrijfsvoering hier
op aangepast worden.
VIPNL: In onze rol binnen VIPNL werken we aan een voorstel voor bemesting onder nattere
omstandigheden; welke (kwaliteit) mest en welke bewerkingen zijn nodig en vraagt dit om
aangepaste regelgeving (mogelijkheden pilot).
Acties 2022
• Voortzetten en verbreden van proeven met waterinfiltratie zoals greppelinfiltratie, waarbij
ook ingezet wordt op jet bergen en vasthouden van regenwater.
• Vervolgonderzoek naar ontwikkelen van kruidenrijk grasland en het in samenhang hiermee
aanpassen van het peilbeheer en de bedrijfsvoering.
• Voorstel uitwerken voor bemesting onder nattere omstandigheden en bijbehorende
aanpassingen in de regelgeving.
Thema 3: Kringlooplandbouw
Natuurinclusieve landbouw: Met de transitie van de landbouw in het veenweidegebied willen we
inzetten op het verder stimuleren van kringlooplandbouw. Met het Veenweideprogramma vullen we
ook een deel van de opgave van het programma Natuurinclusieve Landbouw (NIL) in. We vervlechten
de middelen uit het NIL-programma met het Veenweideprogramma en kunnen in gebieden en voor
boeren een breder pakket aanbieden aan ondersteunende activiteiten.
Belemmerende wetgeving: Wetgeving belemmert op punten de transitie naar NIL. We maken
afspraken met de uitvoerders van (de nog vast te stellen) Landbouwagenda om de samenwerking op
ketenontwikkeling en het beslechten van belemmerende regelgeving op te pakken.
Acties 2022
• Middelen NIL-programma vervlechten met het Veenweideprogramma.
• Afspraken maken met uitvoerders Landbouwagenda over belemmerende regelgeving inzake
NIL.

9 Programmalijn 4 Leefomgeving, Natuur en Biodiversiteit
De bodemdaling en veranderingen in het veenweidegebied hebben invloed op de omgeving waarin
mensen wonen, werken en recreëren. In deze programmalijn beschrijven we welke acties we gaan
uitzetten in het komende jaar (2022) voor enkele onderdelen van onze leefomgeving: de natuur en
biodiversiteit, landschap, cultuurhistorie en archeologie en gebouwen en infrastructuur.
Thema 1: Natuur en biodiversiteit
De biodiversiteit in het veenweidegebied is afgenomen, zowel binnen de natuurgebieden als in het
agrarisch gebied. Natuurgebieden verdrogen door wegzijging van water naar omliggende
laaggelegen polders. Deze verdroging neemt toe met het verder dalen van de bodem door een steeds
groter hoogteverschil met de omgeving. Door deze verdroging neemt ook in natuurgebieden de
15

oxidatie van veen toe. Te veel stikstof leidt in alle natuurgebieden tot afname van soorten; vier van de
acht Natura 2000-gebieden hebben specifiek stikstofgevoelige natuurtypen.
Door onder meer soortenarme vegetatie en lage grondwaterstanden, in combinatie met predatie,
overleven steeds minder weidevogels.
Acties 2022:
• Analyse van al het aanwezige onderzoek naar hydrologie in bufferzones tussen natuur en
intensieve, lager gelegen landbouwgronden. Wat weten we al, wat weten we nog niet. Is er in
de praktijk onderzoek nodig?
• Overgangszones in en rondom verdrogingsgevoelige natuurgebieden in kaart brengen en
plannen voorbereiden voor een stapsgewijze overbrugging tussen het natuurgebied en het
agrarisch gebied. Dit gebeurt binnen de lopende gebiedsprocessen in samenwerking met de
TBO’s.
• Ecosysteemanalyse per kansrijk gebied.
• Verkennen vastleggen CO2 binnen moerasnatuur en eventuele realisatie van veenbossen.
Verkenning vindt plaats in samenwerking met de TBO’s en provinciale collega’s Bosstrategie.
• Uitwerken koppelkansen met Stikstof, herstel biodiversiteit, Aanvalsplan Grutto, KRW,
NmdM, herstelmaatregelen Natuur in een analyse per kansrijk gebied.
Thema 2: Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Landschap, cultuurhistorie en archeologie vertellen het verhaal van de ontginningsgeschiedenis van
het veenweidegebied. Ze geven het gebied een herkenbaar profiel en identiteit. Vooral de openheid
en verkavelingsstructuur zijn karakteristiek. Het fraaie landschap en de prachtige natuur van het
veenweidegebied zijn trekkers voor de gastvrijheidseconomie.
Het programma Nationaal Park Nieuwe Stijl heeft de opdracht te onderzoeken of de lage-middenregio van Fryslân een interessante optie is om te voldoen aan de nieuwe standaard voor nationale
parken in Nederland en zo ja met welke omvang en identiteit dat zou kunnen. Er wordt verkend hoe
het Nationaal Park Nieuwe Stijl vanuit de bredere omgeving kan bijdragen aan brede welvaart in de
lage-midden-regio. Waar liggen de accenten vanuit het huidige Veenweideprogramma en het
programma NP Nieuwe Stijl en op welke punten kunnen de criteria van NP Nieuwe Stijl het
Veenweideprogramma versterken en vice versa. Deze verkenningen worden gedaan binnen de
lopende gebiedsprocessen van het Veenweideprogramma, om te voorkomen dat de dingen dubbel
worden gedaan en om vanuit de kracht van de bestaande gebiedscoalities verder te kunnen bouwen.
Acties 2022:
• Landschapsanalyse per kansrijk gebied.
• Toepassen Toolkit Landschap bij het opstellen, beoordelen en uitvoeren van gebiedsgerichte
maatregelen.
• In beeld brengen van de archeologische waarden/resten van het veenweidegebied. Voor elk
kansrijk gebied is een quick scan uitgevoerd op het onderdeel archeologie. Per gebied worden
onderzoeksvragen geformuleerd en uitgezet. De begeleiding van deze onderzoeken gebeurt
door de provinciale archeologen. Na elk onderzoek vindt een evaluatie plaats en wordt
gekeken of aanvullend onderzoek nodig is, in welke vorm dat dient te gebeuren en in welke
(deel)gebieden.
• Nationaal Park Nieuwe Stijl. Uitvoer van een aantal op brede welvaart gerichte gebiedspilots
in het verlengde van huidige veenweidegebieden. We starten klein (met 1 of 2 gebieden) om
te leren hoe we het bestaande gebiedsproces kunnen helpen te denken en handelen in ‘brede
welvaart’. Wat betekent dit voor het gebiedsplan. Het gesprek in deze gebieden vindt plaats
als onderdeel van het Veenweideprogramma (afstemming via Regieteam en de
projectorganisatie van het gebied). We kijken of we uit deze consultatie voldoende kunnen
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‘groeien’ tot het brede welvaartsidee. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilots volgt er
een opschaling van vergelijkbare processen voor andere gebiedsprocessen van het
Veenweideprogramma die ook breder kan zijn met andere gebiedspartners.
Thema 3: Gebouwen en infrastructuur
In het Friese veenweidegebied hebben we te maken met funderingsproblematiek in het buitengebied
en in bebouwde gebieden. Deze problematiek is niet nieuw. Wel is het onderwerp steeds meer in de
publiciteit. Naar schatting 3.500-7.000 woningen in het Friese veenweidegebied lopen een risico op
funderingsschade. Na vaststelling van het Veenweideprogramma in mei 2021 is er gestart met het
opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een aanvullend besluit over de aanpak van de
funderingsproblematiek. Dit voorstel moet eind 2022, als onderdeel van de herijking, vastgesteld
worden in de Staten, het AB en de gemeenteraden.
Het opgestelde plan van aanpak wordt uitgevoerd door een integraal projectteam funderingen waar
provincie, waterschap en de zeven veenweidegemeenten zitting in hebben. Deze groep werkt aan de
bouwstenen en scenario’s die nodig zijn voor het voorstel dat bij de herijking vastgesteld gaat worden.
Ook worden de opgaven Wonen, Water en Bodem betrokken bij het opstellen van scenario’s omdat
gebleken is dat de funderingsproblematiek zich niet beperkt tot het veenweidegebied.
Er is een afzonderlijke bestuursopdracht opgesteld voor provincie en Wetterskip om voldoende
capaciteit in te kunnen zetten om het plan van aanpak te realiseren.
Landelijke samenwerking op dit dossier wordt steeds belangrijker. We sluiten, waar dit effectief bij
kan dragen aan de doelstellingen van het Veenweideprogramma, zoveel mogelijk aan bij landelijke
netwerken, samenwerkingen en ontwikkelingen zoals het Kenniscentrum Bodemdaling en
Funderingen, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, Platform Slappe Bodem, Coalitie
Stevige Steden, etc.
De landelijke Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie heeft aan BZKL en RVO verzocht te verkennen of
het lopende Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek, een breed gedragen nationaal
programma kan worden. Ook omdat de samenwerkingspartners Ruimtelijke Adaptatie verwachten
dat door bodemdaling en klimaatverandering (met name droogte) het aantal gebouwen dat te
maken krijgt met funderingsproblemen in de toekomst toeneemt. Ter voorbereiding van het nieuwe
kabinet heeft hiertoe een ambtelijke verkenning plaatsgevonden waar we vanuit Friesland actief aan
deel hebben genomen (samen met de provincie Zuid-Holland en in afstemming met IPO). De
besluitvorming is aan de nieuwe bewindspersonen vanuit het Rijk. Wanneer het nieuwe kabinet
besluit tot een Nationaal Programma zullen we vanuit het Programmateam Veenweide plaats
nemen in de ambtelijke werkgroep die hier mee belast is.
Acties 2022:
• Middels een integraal projectteam Funderingen uitvoering geven aan het plan van aanpak en
zo werken aan voorbereiding van besluiten in 2022 voor een structurele aanpak. Eindresultaat
is een ‘voorstel Funderingsaanpak Friese Veenweidegebied’ waar bij de herijking eind 2022
over besloten zal worden door provincie, Wetterskip en de zeven veenweidegemeenten.
• Middels een team/taskforce samen met enkele gedupeerden in schrijnende situaties
oplossingen proberen te zoeken voor hun situatie.
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10 Programmalijn 5 Integrale gebiedsaanpak
Door gebiedsprocessen willen we via maatwerk komen tot een toekomstige inrichting voor het
veenweidegebied die aansluit bij de doelstellingen uit het Veenweideprogramma 2021-2030. Dit
vraagt een integrale gebiedsaanpak. We zetten deze aanpak door in de ontwikkelgebieden en gaan
aan de slag met combinaties van de acties uit de andere programmalijnen. We intensiveren de aanpak
in de ‘ontwikkelgebieden’ Hegewarren en Aldeboarn-De Deelen. Zo gauw we voldoende middelen
hebben verkregen doen we hetzelfde in de kansrijke gebieden Idzegea, Brekkenpolder, Groote
Veenpolder en Grouster Leechlân. Als we nog meer middelen weten te verkrijgen breiden we de
gebiedsaanpak uit naar andere gebieden binnen het gebied met een veenpakket van meer dan 80 cm
dik en een kleidek dunner dan 40 cm, omdat daar de meeste reductie van CO2 en bodemdaling te
realiseren is. In deze gebieden verwachten we door de aanpassingen in het peilbeheer en het
grondgebruik in 2030 een CO2-reductie van 0,25 tot 0,50 megaton te realiseren en beperking van de
jaarlijkse bodemdaling met gemiddeld 0,2 tot 0,4 cm. Daarnaast benutten we meerdere
samenhangende doelstellingen en kansen om verschillende instrumenten elkaar te laten versterken.
Als in de tussentijd in andere gebieden initiatieven van onderop ontstaan, kan dit leiden tot nieuwe
gebiedsprocessen. Verder ondersteunen we nieuwe vormen van samenwerking die bijdragen aan de
doelen.
10.1 Aldeboarn–De Deelen

Figuur 10.1: Gebiedscontour Aldeboarn–De Deelen

Het gebiedsproces Aldeboarn–De Deelen (ADD) is als ontwikkelgebied een voorloper voor het
Veenweideprogramma. Een voorbeeld voor toekomstige gebieden van hoe we in samenwerking met
het gebied kunnen komen tot een toekomstige inrichting die aansluit bij de doelstellingen uit het
Veenweideprogramma en mogelijke koppelingen met andere doelstellingen en opgaven die maken
dat er een integrale gebiedsaanpak plaatsvindt.
Gebiedsplan
In 2022 wil de gebiedscommissie ADD een ontwerp integraal gebiedsplan opleveren. Vervolgens zal
dit plan ter inzage gelegd worden en uiteindelijk worden vastgesteld door de betrokken overheden. In
2021 is gewerkt aan een concept inrichtingsschets voor ADD zuid in de vorm van een werkdocument.
Dit concept wordt ingezet voor de ontwikkeling van het flankerend beleid. Voor dit proces is een
koppeling gemaakt tussen het gebiedsproces ADD en de uitwerking van het flankerend beleid voor
18

het Veenweideprogramma. In 2022 gaan we verder met het werkdocument en een concept
inrichtingsschets voor ADD noord. Daarnaast wordt een aantal bouwstenen ontwikkeld voor
mogelijke koppeling van andere doelstellingen en opgaven. Hierbij valt te denken aan
energietransitie, recreatie & toerisme, landschap, cultuurhistorie en eventuele ‘rode’ functies
(woningbouw, herbestemming van bestaande bouw, etc.).
Pilots en initiatieven
Naast de ontwikkeling van het gebiedsplan is er een aantal pilots en initiatieven die in het gebied ADD
worden ontwikkeld, vanuit de gedachte dat de uitkomsten een bijdrage kunnen leveren aan de
mogelijke maatregelen die in het gebied zullen worden genomen, maar ook breder aan het
Veenweideprogramma. Het gaat dan om een pilot voor het nieuwe GLB, de Regiodeal
Natuurinclusieve Landbouw (NIL), Valuta voor Veen, Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
(IPB VP), Aanvalsplan Grutto en een mogelijke Erfgoeddeal.
Acties 2022:
• Het maken van een ontwerp integraal gebiedsplan.
• Het opstellen en aanleveren van diverse bouwstenen voor het integrale gebiedsplan door de
werkgroepen water, grondzaken, ecologie, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme,
landbouw, verdienmodellen en nadere invulling ‘rode’ functies.
• Naast de toegezegde middelen het vinden van private en publieke middelen voor de
financiering van maatregelen in het gebiedsplan.
• Besluitvorming over het integraal gebiedsplan in Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur
van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen.
• De verdere uitvoering van de Regiodeal NIL.
• De begeleiding van de GLB-pilot, door gebiedscoöperatie It Lege Midden aangevraagd en
toegekend gekregen, waarvoor een samenwerking wordt aangegaan.
• Mogelijke aankoop van gronden die als kans worden gezien vooruitlopend op het gebiedsplan
met een toekomstige inrichting voor het gebied.
10.2 Hegewarren

Figuur 10.2: Gebiedscontour de Hegewarren
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Het jaar 2021 stond voor ontwikkelgebied de Hegewarren in het teken van het co-creatieproces en het
aankoopproces.
Co-creatieproces
Een co-creatieteam uit de omgeving heeft zich gebogen over de problematiek in de polder. Er is
sprake van bodemdaling en uitstoot van CO2 door veenoxidatie. Bovendien leidt de huidige invulling
van het gebied tot negatieve effecten op het aangrenzende Natura 2000-gebied De Alde Feanen. Het
natuurgebied is gevoelig voor de uitstoot van stikstof en verdroging. Daarnaast zijn de kosten voor
(water-)beheer om de polder in stand te houden relatief hoog.
Het co-creatieteam heeft verschillende inrichtingsvarianten opgeleverd waarvan twee met de
mogelijkheid om een vaarweg in te passen. Om de inrichtingsvarianten te kunnen vergelijken is er ook
een afwegingskader gemaakt. Hierin staan de randvoorwaarden en doelstellingen die we bij de
opdracht hebben meegegeven, aangevuld met aspecten die het co-creatieteam belangrijk vond. Op
7 oktober 2021 is in de laatste bijeenkomst dit resultaat door de omgeving aan de drie bestuurders van
de gemeente Smallingerland, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân aangeboden.
Vanaf dat moment is het besluitvormingsproces binnen de overheden gestart. Daarin werken we
zoveel mogelijk als één overheid.
In het eerste deel van 2022 ronden we het bestuurlijke traject af met het kiezen van een
inrichtingsvariant en wel of geen vaarweg. Vervolgens is het van belang afspraken vast te leggen over
de samenwerking, verdeling van kosten en risico’s, financieringsstrategie en rollen en
verantwoordelijkheden. Hierna begint de planfase; hoe die er uit ziet is sterk afhankelijk van de keuze
voor de inrichtingsvariant.
Aankoopproces
De aankoopgesprekken met de bedrijven in de Hegewarren zijn eind 2020 gestart. Eigenaren bepalen
zelf of zij willen vertrekken of een toekomst voor zichzelf zien binnen de nieuwe inrichting van het
gebied. Wanneer blijkt dat er aanpassingen in het aankoopproces nodig zijn, nemen we dat integraal
mee bij de besluitvorming.
Acties 2022:
• Besluitvormingsproces vormgeven en voorbereiden.
• Afspraken vastleggen over de samenwerking en de bijbehorende governance voor de
planfase.
• Continueren grondaankopen, zo nodig herijking van het aankoopproces.
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10.3 Groote Veenpolder

Figuur 10.3: Gebiedscontour Groote Veenpolder

In de Groote Veenpolder gaan we door om als puzzelstukjes oplossingen te ontwikkelen die passen bij
het gebied, zowel bij de agrarische bedrijven als bij de typische natuurlijke omstandigheden van de
polder. Het gebiedsproces met de landbouw is vorig jaar gedomineerd door de vaststelling van het
nieuwe Veenweideprogramma. Nu het programma duidelijk is, maken we een doorstart. De landbouw
wil zich inzetten voor de doelen van het programma maar ziet als weg daar naartoe veel meer in
bodemmaatregelen en heeft, als proeftuin Bodem, de ruimte verworven om dit te onderzoeken.
Ook voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw worden op bedrijfsniveau passende oplossingen
onderzocht. Voor water staat dit jaar een klimaatbestendige polder centraal: wat is nodig om
weersextremen beter te kunnen opvangen, zowel op het niveau van de hele polder als in de
verschillende deelgebieden? We gebruiken hiervoor het eind vorig jaar opgezette meetnet van Boeren
Meten Water.
Naast het Veenweideprogramma en de klimaatopgave gaat dit jaar de aanpak van de stikstofopgave
voor de Rottige Meente en Brandemeer spelen in de polder. Het wordt de uitdaging om die
verschillende sporen slim te combineren. De hoogwatervoorzieningen en funderingsproblematiek
vormen de andere grote veenweideopgave in de polder. Om dit slagvaardig aan te kunnen pakken
ontwikkelt het Veenweideprogramma een aanpak die eind dit jaar bestuurlijk wordt vastgesteld. We
beperken ons daarom dit jaar voor deze opgave tot een inventarisatie van de knelpunten van de
hoogwatersystemen, zodat we in 2023 ook alvast dit stukje hebben voor de puzzel van een integraal
gebiedsplan.
Acties 2022:
• De proeftuin Bodem breiden we uit met een proef met klei in veen en een proef met het
conserveren van veen door het profiel te keren.
• Voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw wordt met de landbouw besproken welke opgaven
en kansen zij zien voor NIL in de Groote Veenpolder en wordt een maatregelenpakket opgesteld
om dit te realiseren. Hiernaast starten we proeven met andere vormen van mestaanwending en
met de Afrekenbare Stoffenbalans.
• Met de meetpinnen van Boeren Meten Water onderzoeken we het verband tussen slootwater- en
grondwaterpeil in diverse landbouwpercelen. Dit jaar gebruiken we de meetpinnen voor het eerst.
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•
•

Met de resultaten willen we onder meer nagaan of we droge periodes beter kunnen opvangen
door hier met het peilbeheer op te anticiperen.
We gaan na hoe we de hele polder klimaatbestendiger kunnen maken zodat weersextremen zowel te veel als te weinig regen - tot minder schade en overlast leiden.
De pilot hoogwatervoorzieningen - een onderzoek naar de effectiviteit van deze voorzieningen
om de kwetsbare fundering van woningen te beschermen - is vorig jaar afgerond. Als nazorg
helpen we deelnemers met het monitoren van de grondwaterstand onder hun woning.

10.4 Idzegea

Figuur 10.4: Gebiedscontour Idzegea

In 2022 willen we in Idzegea een stap voorwaarts maken richting de status van een ontwikkelgebied.
Er is draagvlak vanuit het gebied, er wordt al langere tijd gewerkt aan verschillende pilots en
initiatieven in samenwerking met het gebied en we hopen dat er komend jaar meer financiering
beschikbaar komt vanuit het Rijk om te kunnen intensiveren. Om dit te kunnen doen zullen we als
eerste stap een plan van aanpak maken om een stip op de horizon te zetten met het gebied voor het
gebiedsproces. Dit plan van aanpak bevat een voorstel voor de invulling van Idzegea als
ontwikkelgebied, de te nemen stappen om uiteindelijk te komen tot een ontwerp integraal
gebiedsplan en een voorstel voor de financiering van deze eerste stappen.
Naast het komen tot een plan van aanpak is er een aantal pilots en initiatieven die al in Idzegea lopen
en ook in 2022 door zullen gaan. Zo is in 2021 gestart met een HAKLAM-proef en in 2022 loopt deze
door. In Idzegea betreft het hier twee bemalingsgebieden, namelijk De Kromme Jelte (ca 550 ha) en
De Bratten (ca. 250 ha). In dit gebied is ook gestart met Boeren Meten Water, dit wordt in 2022 verder
uitgebreid. Daarnaast is gestart met een project vanuit de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw, fase
1. Met ongeveer 55 grondeigenaren is eind 2021 gestart met keukentafelgesprekken; deze lopen door
tot april 2022.
Tot slot spelen nog twee belangrijke koppelingen, namelijk weidevogels en de reeds uitgevoerde
Bodem-APK. Er is een forse LIFE-subsidie binnengehaald voor de Grasslandbreaders en ook het
Aanvalsplan Grutto is gehonoreerd. In beide gevallen neemt Idzegea een prominente plaats in, de
nadere uitwerking moet nog vorm krijgen. Het project bodemgebruik/Bodem-APK is inmiddels
afgerond; bekeken moet worden hoe de uitkomsten ook gerealiseerd kunnen worden. Ook dit wordt
interactief opgepakt met diverse grondgebruikers.
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Acties 2022:
• Opstellen van een plan van aanpak om van Idzegea een ontwikkelgebied te maken.
• De HAKLAM-proef en Boeren Meten Water worden verder uitgebreid.
• Fase 1 van de Regiodeal NIL wordt afgerond en leidt tot een plan van aanpak voor een
volgende fase.
• Verkennen van vervolgstappen met de uitkomsten van de Bodem-APK.
10.5 Brekkenpolder

Figuur 10.5: Gebiedscontour Brekkenpolder

Het gebied is in het Veenweideprogramma 2021-2030 aangeduid als een gebied dat in eerste instantie
op leren en innoveren is gericht. Wetterskip Fryslân heeft hier geen urgente opgaven en ook
anderszins spelen er geen urgente kwesties. In 2021 is het gebiedsproces na de behandeling van het
Veenweideprogramma in mei met de boeren weer opgestart middels een startbijeenkomst. Met
goedvinden van alle boeren is namens hen een vertegenwoordiger gevonden en in de tweede helft
van 2021 is in de polder gestart met Boeren Meten Water.
In 2022 en 2023 willen we met de metingen van Boeren Meten Water betrouwbare gegevens
verzamelen waarmee we de werking van slootwaterpeil en grondwater voor de Brekkenpolder
duidelijk in beeld brengen. Deze informatie dient als belangrijke input voor het gebiedsplan waar we
in 2022 eerste stappen mee willen zetten. Hiermee kunnen we ook verder onderzoeken in welke
richting we moeten denken voor invulling van de doelen van het Veenweideprogramma 2021-2030.
Vanuit de landbouwverkenning (2018) is gebleken dat er voor de Brekkenpolder op het vlak van
flexibel peilbeheer en/of bodemvruchtbaarheid kansen liggen. De landbouwverkenning gaan we
actualiseren, zodat we een actueel uitgangspunt hebben. We zetten voor 2022 in op het starten van
één of meerdere pilots. Dit gaan we de komende maanden in goed overleg met de boeren
concretiseren. In delen van de polder is sprake van knipklei en treedt er in droge periodes veel
scheurvorming op. Met de programmalijn Bodem en Grondgebruik willen we hiervoor een pilot
starten in 2022.
Daarnaast blijven we volop inzetten om het vertrouwen van de boeren terug te winnen en gezamenlijk
met hen tot een gebiedsplan te komen. We gaan onder meer aan de slag met extensiveren van het
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gebruik en wat dit betekent voor de Brekkenpolder. Ook mogelijke koppelingen met
weidevogelbeheer, energie, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw gaan we verder verkennen.
In de Brekkenpolder ligt ook een hoger gelegen natuurgebied, de Bancopolder. We gaan in 2022 ook
specifiek kijken naar het creëren van bijvoorbeeld een buffer- of overgangszone.
Acties 2022:
• We stellen een plan van aanpak op voor het gebiedsproces, hoe te komen tot een gebiedsplan
met het gebied.
• We gaan verder met het verzamelen van gegevens met de pinnen die in 2021 zijn geplaats
voor Boeren Meten Water.
• We actualiseren de landbouwverkenning uit 2018.
• In samenspraak met de betrokkenen bij programmalijn Bodem en Grondgebruik gaan we
kijken of het mogelijk is om een pilot te starten in de Brekkenpolder.
10.6 Grouster Leechlân

Figuur 10.6: Gebiedscontour Grouster Leechlân

In 2020 is er door de initiatiefgroep Grouster Leechlân een gebiedsdocument opgeleverd aan het BOF
met onder andere voorstellen voor vervolgactiviteiten. Kern van deze visie is dat de doelen voor
veenweide (veen- en bedrijfsbehoud) voorop staan en dat de uitwerking van onderop komt; vanuit het
gebied en in samenwerking met de overheden. Een dergelijke aanpak van onderop begint met
vertrouwen tussen alle betrokkenen. In het afgelopen jaar bleek de vertrouwensbasis te wankel om
vervolgactiviteiten op te kunnen starten. Onder andere de vaststelling van het nieuwe
Veenweideprogramma, de mogelijke komst van een grootschalig zonnepark, de publicatie van het
‘Pre-Omgevingsplan’ door de gemeente Leeuwarden en onduidelijkheid over de gekozen
gebiedsbegrenzing zorgden voor ruis en onrust. Het accent is daardoor sterk komen te liggen op
herstel van vertrouwen. Die lijn trekken we in 2022 door. Daarbij is de inzet wel degelijk om komend
jaar te starten met (laagdrempelige) activiteiten waar draagvlak voor is. Juist het samen bezig zijn
schept condities waarin vertrouwen kan groeien. In lijn met het Veenweideprogramma 2021-2030
gaan we ons in 2022 vooral focussen op het gebiedsdeel met dik veen onder een dun kleidek (<40 cm),
oftewel de ‘paarse’ en ‘roze’ gebieden op onderstaande kaart.
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Acties 2022:
• We starten met keukentafelgesprekken om het stof van het gebiedsdocument te halen en
opnieuw het net op te halen welke activiteiten en onderzoeken gestart kunnen worden.
• We zetten in op een doorstart van de oorspronkelijke initiatiefgroep die het gebied in de breedte
kan vertegenwoordigen.
• We stellen een communicatieplan op.
• We gaan door met het in kaart brengen van knelpunten in het watergebiedssysteem en pakken
quick wins, zo mogelijk, direct aan.
• In samenspraak met de grondgebruiker gaan we meetpinnen van Boeren Meten water plaatsen
en onderzoeken we het verband tussen slootwater- en grondwaterpeil in diverse
landbouwpercelen. We doen dit - wederom in samenspraak met de gebruiker - al dan niet in
combinatie met HAKLAM.
• Voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw bespreken we met grondeigenaren welke opgaven
en kansen zij zien voor NIL in het Grouster Leechlân.
• We gaan aan de slag met een ecosysteem- en landschapsanalyse. We bouwen hierbij voort op het
ecologische veldonderzoek van de gemeente Leeuwarden. Naast het in beeld brengen van
kenmerken en kwaliteiten van het gebied, kijken we ook nadrukkelijk hoe het gebied hier zelf
sterker van kan worden.
• We gaan de mogelijke koppelkansen of juist conflicten met de gebiedsgerichte aanpak stikstof
van het nabijgelegen Natura 2000-gebied De Alde Feanen in kaart brengen. Inzet van deze aanpak
is het terugbrengen van stikstofemissies in het gebied en tegengaan van verdroging van natte
biotopen.
• We oriënteren ons verder op de meest passende begrenzing van het kansrijke gebied.
• Samen met de gemeente Leeuwarden kaderen we nader af hoe het Omgevingsplan Buitengebied
Zuid in wording zo optimaal mogelijk ten dienste kan staan van het gebiedsproces en vice versa.
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11 Programmalijn 6 Onderzoek en Monitoring
Vanuit de andere programmalijnen worden diverse maatregelen ontwikkeld om de doelstellingen van
het Veenweideprogramma te realiseren. Het is van belang de kennis van de (neven)effecten van deze
maatregelen te vergroten middels onderzoek en monitoring. We weten inmiddels steeds meer, maar
er zijn ook nog de nodige kennislacunes die om invulling vragen. Om antwoord op deze vragen te
krijgen wordt nauw samengewerkt met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en het
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV). Daarnaast worden eigen
onderzoeken uitgevoerd, waarbij steeds gekeken wordt of er bij andere (landelijke) initiatieven kan
worden aangesloten. Aanvullend hierop nemen we in samenwerking met Deltares deel aan het
Europese Horizon Europe project RePeatPlain, met als doel om op Europese schaal ruimtelijk
gedifferentieerde herstelscenario’s voor veen en uiterwaarden te ontwikkelen en te verspreiden. Dit
laatste sluit ook aan op de doelstelling van de programmaorganisatie om de ‘Arkbak’ te vullen met
kennis en maatregelen die toegepast kunnen worden in de kansrijke en ontwikkelgebieden.
Acties 2022:
• Deelname aan de nationale onderzoeksprogramma’s, o.a. op het gebied van CO2-metingen
en monitoring bodemdaling.
• Voortzetting eigen CO2-metingen en monitoring bodemdaling.
• Voortzetting monitoring grondwaterpeilen en bodemvocht bij aangepast peilbeheer (o.a. bij
Boeren Meten Water).
• Vervolgonderzoek naar preventie van en risico’s op ontstaan en/of toename dierziekten bij
nattere omstandigheden.
• Inventarisatie van meetpunten voor grondwaterstanden en slootpeilen.
• Analyse van meetgegevens grondwaterstanden en vochtgehaltes.

Figuur 11.1: Opstelling met drie closed chambers. Dit is één van de vier meetmethodes die gebruikt
worden om de CO2-uitstoot van de Friese veenweide te meten
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12 Veenweide algemeen
12.1 Communicatie
We bouwen voort op de lijn die de afgelopen jaren is ingezet.
• De boodschap: gezamenlijke verantwoordelijkheid, we doen het samen en van onderop,
integraal.
• Het verhaal: noodzaak laten zien, waarom doen we de dingen zoals we ze doen en
eenduidige boodschappen, maar ook de knelpunten (verschillende belangen).
• Randvoorwaarden: eerlijk, ruimte voor discussie, respect en begrip, open en transparant.
In 2021 hebben we ingezet op het betrekken van belanghebbenden bij de totstandkoming van het
Veenweideprogramma 2021-2030. Met onder meer bijeenkomsten, webinars, filmpjes en het huisaan-huis verspreide veenweidemagazine ‘Fuotten yn it Fean’ hebben we direct-belanghebbenden
maar ook hun omgeving proberen te betrekken bij de veenweideopgaven en de verschillende
thema’s. Ook de media hebben we actief benaderd en zij hebben op verschillende momenten
aandacht besteed aan het Veenweideprogramma.
Acties 2022
In 2022 zetten we in op de volgende zaken:
Programmacommunicatie
Primair doel is ervoor te zorgen dat de stakeholders in het Veenweidegebied weten waar het
Veenweideprogramma voor staat en wat dit voor hen betekent. De website
www.veenweidefryslan.frl is daarbij een belangrijk instrument. De site is een drager voor
nieuwsberichten, filmpjes, documenten, webinars, etc.
De website en nieuwsbrief blijven onze belangrijkste kanalen om externe bij het
Veenweideprogramma betrokkenen te informeren over ontwikkelingen. We berichten over de
programmalijnen aan de hand van concrete resultaten zoals voortgang in gebiedsprocessen,
resultaten van onderzoeken, demo’s en andere activiteiten. Met de nieuwsbrief brengen we
onderwerpen onder de aandacht; op de website kunnen belangstellenden terecht voor meer
informatie. Aandachtspunt is dat de huidige website een update nodig heeft om aan
toegankelijkheidsrichtlijnen te voldoen. In 2022 gaan we de website hierop aanpassen.
We communiceren onder de vlag van het Veenweideprogramma en nodigen daarbij betrokken
overheden, organisaties en partijen nadrukkelijk uit onze berichten te delen. Nieuwsberichten delen
we primair via de sociale mediakanalen van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, maar ook via
kanalen van gemeenten en betrokken organisaties vanuit landbouw, natuur en recreatie.
Gebiedsproces
Ieder gebied heeft te maken met eigen problematiek, doelstellingen en stakeholders. De
communicatie in de gebiedsprocessen is primair gericht op het stimuleren van een goede dialoog
tussen alle belanghebbenden. Samen werken zij aan een toekomstplan voor het gebied. Wat
hiervoor nodig is, verschilt per gebied en de stand van zaken van het gebiedsproces. In de
Hegewarren is een zeer intensief co-creatietraject uitgevoerd terwijl in andere gebieden nog vooral
wordt ingezet op onderzoeken en proeven.
We sluiten aan bij de wensen vanuit het gebied hoe met direct-belanghebbenden en achterban te
communiceren. Soms liggen het initiatief en de inzet van kanalen bij de projecttrekker vanuit het
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Veenweideprogramma, en soms bij een initiatiefgroep uit het gebied. We organiseren
bijeenkomsten en excursies/demo’s rondom onderzoeken en projecten. We bieden onze kanalen aan
(website, model voor basisnieuwsbrief, etc.) en stemmen de communicatie af met de gemeente
waarbinnen het gebiedsproces plaatsvindt. Ook de communicatiekanalen van de gemeente
benutten we als dit zinvol is. De communicatie bij gebiedsprocessen en projecten is maatwerk. Al is
dat maatwerk wel binnen het raamwerk van het Veenweideprogramma als het gaat om bijvoorbeeld
huisstijl en toon (‘zo communiceren we bij het Veenweideprogramma’).
Onderzoeken en proefprojecten
Vanuit het Veenweideprogramma vinden diverse onderzoeken plaats die voor een brede doelgroep
van belang zijn. Niet alleen binnen Fryslân maar ook daarbuiten. We delen onderzoeksresultaten
actief en organiseren excursies en veldbezoeken voor belangstellenden. Ook nemen we deel aan
relevante congressen en symposia om onze bevindingen te delen.
Interne communicatie/communicatie achterban
Interne communicatie is met zoveel partners ook een belangrijk onderdeel. We hebben het
afgelopen jaar Dielplak voor dat doel geoptimaliseerd en zullen dit het komende jaar verder
uitbouwen.

13 Financiën
13.1 Kosten en financiering
De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben ieder jaarlijks € 1,25 mln. beschikbaar voor de
uitvoering van het Veenweideprogramma voor de jaren 2020–2030. Daar bovenop heeft de provincie
in het bestuursakkoord 2019–2023 aanvullend € 10 mln. beschikbaar gesteld. Daarnaast zetten
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân het nodige personeel in. De inzet van deze middelen is
verdeeld over investeringen, uitvoeringsuitgaven en personeelsinzet. Onderstaand wordt aangegeven
wat het investeringsbudget, uitvoeringsbudget en de personeelsinzet is voor 2022.
De geraamde kosten voor uitvoering van het werkplan 2022 bedragen € 6,2 mln. exclusief personele
kosten. De bestedingen zullen worden gedaan over de periode 2022 t/m 2026. Het werkplan 2022
wordt gefinancierd door provincie en Wetterskip. Vanuit de provinciale begroting wordt € 5,5 mln.
gedekt. Het Wetterskip draagt € 0,7 mln. bij aan de uitvoering van het werkplan 2022.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de kosten en financiering per programmalijn.
13.2 Personeelsinzet
Voor uitvoering van het werkplan 2022 is een totale personele inzet geraamd van ca. 20 fte. Er wordt
personele inzet geleverd door provincie, Wetterskip en derden. Door de provincie wordt ca. 8 fte
geleverd, het Wetterskip levert ca. 10 fte en door derden wordt ca.2 fte geleverd. Daar bovenop is nog
ca. 10 fte provinciale personele inzet geraamd op de gebiedsprojecten Aldeboarn-De Deelen en
Hegewarren welke worden gefinancierd uit de projectmiddelen. In de bijlage is een overzicht
opgenomen van de personele inzet en kosten per onderdeel.
.
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Bijlage 1 Overzicht kosten en financiering

-
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Bijlage 2 Overzicht personeelsinzet

Personeelsinzet in euro's (x 1.000)

Provincie

Wetterskip Overige

Inzet basis capaciteit veenweide

331

Inzet extra capaciteit veenweide

500

500

Inzet capaciteit op projecten

856

856

Totaal gedekte capaciteit

Personeelsinzet in fte

1.687

Provincie

1.000

Totaal

1.000

164

164

Wetterskip Overige

2.851

Totaal

Inzet basis capaciteit veenweide

3,31

Inzet extra capaciteit veenweide

5,00

5,00

Inzet capaciteit op projecten

9,54

9,54

Totaal gedekte capaciteit

18

10,00

1.495

10

1,64

2

14,95
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