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Inleiding

Dit werkplan Veenweide 2020 is een tussenproduct. Het bouwt voort op de eerdere
twee werkprogramma’s Veenweide (2016 – 2017 en 2018 – 2019) en loopt vooruit op
het Veenweideprogramma 2020 – 2030. Dit werkplan dient twee doelen:
1.	Het geven van inzicht aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân en
het Dagelijkse Bestuur van het Wetterskip over de aanpak van de bodemdaling in
het Veenweidegebied in het komend jaar;
2.
Het bestemmen van de beschikbare middelen uit de eerdere jaren in 2020.
De programma-organisatie kent sinds april 2019 een andere opzet. De kern hiervan is
dat gekozen is voor een meer op uitvoering gerichte organisatie. Deze ontwikkeling
wordt versneld voortgezet in 2020. Er wordt minder capaciteit ingezet op beleidsontwikkeling en meer op gebiedsontwikkeling. Ook wordt in 2020 in Fryslân flink ingezet op (technologische) innovatie op de terreinen bodem, water en CO2-metingen in
aanvulling op landelijke programmering.
Het Veenweideprogramma werkt volgens de uitgangspunten van dynamisch programmeren en dynamisch financieren. Dit betekent dat er lopende het programma voortdurend wordt bijgesteld op basis van nieuwe inzichten of koppelkansen. Voor 2020 is
daarbij het terugdringen van stikstof een belangrijke koppelkans om doelen op integrale wijze te realiseren. Ook andere inzichten of prioriteiten kunnen in het komend
jaar een rol in de uitvoering spelen.

Werkplan 2020

5

In 2020 wordt de basis gelegd voor het Veenweideprogramma 2020 -2030, dat na
de zomer door – ten minste – Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het
Wetterskip wordt vastgesteld. Dit is een programma op basis van de nieuwe Omgevingswet, waarin zowel beleid als uitvoering en uitvoeringsprincipes een plek hebben.
In dit Veenweideprogramma worden de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor de
komende tien jaar geformuleerd. Daarnaast wordt een aantal uitgangspunten vastgesteld, dat houvast moet creëren voor de groeiende diversiteit aan betrokken partijen.
De belangrijkste daarvan zijn het formuleren van heldere uitgangspunten over de
governance van de financiën van het Veenweideprogramma en het vastleggen van
samenwerkingsafspraken tussen publieke, maatschappelijke en private partijen in een
Samenwerkingsovereenkomst (SOK).
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2.1

Vertrekpunten

n Bestuurlijke besluiten
Bij de totstandkoming van het Werkplan 2020 zijn; de Veenweidevisie (2015), het
Uitvoeringsprogramma 16-17 en uitvoeringsprogramma 18-19, de tussenstap (2018),
het coalitieakkoord van Wetterskip Fryslân, het bestuursakkoord van Provincie Fryslân,
het Klimaatakkoord en de uitkomsten van de MKBA (2019) als vertrekpunten genomen.
Veenweidevisie
Provinciale Staten van Fryslân stelden in januari 2015 de Feangreidefisy vast. Deze visie
geeft de gewenste ontwikkelingsrichting voor het Friese veenweidegebied aan. In de
visie is als hoofddoel benoemd: een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidegebied waarvoor alle belanghebbenden zich in willen
spannen. Aan dit hoofddoel zijn vervolgens opgaven voor verschillende belangen
gekoppeld. Voor de uitwerking van deze opgaven zijn in de visie de volgende vertrekpunten geformuleerd:
•	Het is niet doelmatig om grote delen van het veenweidegebied veel natter
te maken; de strategieën zijn erop gericht om de landbouw in het gebied te
behouden;
•	Op het niveau van deelgebieden kunnen verdergaande vernattingsmaatregelen
in combinatie met andere opgaven wel doelmatig zijn, ook uit het oogpunt van
kosten en baten;
•	Vanwege de diversiteit binnen het veenweidegebied, is een uniforme strategie
voor het hele gebied niet reëel;
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•
•

De landschappelijke kenmerken van het veenweidelandschap blijven zichtbaar;
Tegelijkertijd houden we het gebied leefbaar en bruikbaar voor de toekomst.

De veenweidevisie is geen blauwdruk en schetst geen concreet eindbeeld. De visie
vormt het startpunt voor een nieuw traject waarin samen met betrokken partijen aan
de slag is gegaan.
Uitvoeringsprogramma 16/17 en 18/19 & Tussenstap 2018
De uitvoeringsprogramma’s hadden als doel het concreet vertalen van de veenweidevisie naar een programma. Gedeputeerde Staten (GS) en het Dagelijks Bestuur (DB) van
het waterschap stelden het UP 16/17 in februari 2016 vast. Voor UP 16/17 lag het accent
op voorbereidende activiteiten en nadere uitwerking. De inzet was om, op basis van de
kennis en ervaringen die werd opgedaan en met toevoegingen van initiatieven uit de
streek, het programma steeds verder te concretiseren.
Met UP 18/19 is de ingezette koers voortgezet en zijn er nieuwe projecten opgestart.
De doorlooptijd van het UP 18/19 is twee jaar, maar voor een aantal proeven gold hierop een uitzondering. Dit zijn projecten die in deze periode werden opgestart en die
een langere doorloop vragen om met voldoende resultaat te kunnen afronden.
Tevens is er in 2018 een ‘Tussenstap Friese veenweideaanpak 2020-2030’ vastgesteld.
Het regeerakkoord van 2017 bevatte meerdere beleidsvoornemens (CO2-reductie +
rijksmiddelen), dit vroeg om een tussenstap om een aantal zaken nader te concretiseren en vast te leggen. Daarnaast is in de tussenstap besloten dat Wetterskip Fryslân en
de provincie vanaf 2020 jaarlijks beide 1,25 miljoen euro reserveren voor de komende
tien jaar voor uitvoering van maatregelen die de negatieve effecten van de bodemdaling in het Veenweidegebied tegengaan. De tussenstap beschrijft tevens de route naar
de totstandkoming van het veenweideprogramma 2020 – 2030.
Coalitieakkoord Wetterskip Fryslân (2019 - 2023)
Het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie is duidelijk: “niets doen is geen optie”. Er
kwam in naar voren dat de aanpak voor veenweide een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van Rijk, Provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân en grondeigenaren/
-gebruikers in het gebied. Met een regierol voor de provincie. Wetterskip Fryslân is
een volwaardig partner van de provincie. De provincie stelt het kader, Wetterskip
Fryslân levert kennis en heeft een adviserende en uitvoerende rol. Financiën voor een
significante aanpak van de veenweideproblematiek dienen vanuit het Rijk te komen.
Bestuursakkoord Provincie Fryslân (2019 – 2023)
In het bestuursakkoord van de provincie Fryslân voor de periode 2019-2023 is aangegeven dat er op korte termijn (2030) gekomen moet zijn tot een watersysteem
waarbij veenoxidatie, verzilting en verdroging zoveel mogelijk voorkomen worden.
Het moet leiden tot een veenweidegebied met herstellende biodiversiteit en afname
van CO2-uitstoot en bodemdaling. Op locaties waar landbouw onder druk staat, moeten er succesvolle voorbeelden en nieuwe oplossingen komen. Er wordt gerekend op
financieel partnerschap van het Rijk en Wetterskip Fryslân bij het halen van de doelen.
Ook is voor de bestuursperiode 10 miljoen euro extra gereserveerd voor maatregelen
in het Veenweidegebied.
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Innovatieteam Toekomst Veenweide Fryslan (ITV)
In het bestuursakkoord van de provincie Fryslan is besloten tot de instelling van de
zogeheten Taskforce Veenweide. Inmiddels heeft deze taskforce de benaming Innovatieteam Toekomst Veenweide Fryslan (ITV) meegekregen, omdat dit meer overeenkomt
met de aard van de werkzaamheden zoals beschreven in het bestuursakkoord. Het ITV
zal gevraagd en ongevraagd advies geven over de gevolgen van de bodemdaling in
het Friese Veenweidegebied en komen met innovatieve voorstellen die de leefbaarheid
en het karakter van het gebied borgen op middellange termijn (2050). De commissie
bestaat uit:
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)
Joris Lohman (The foodhub)
Gilles Erkens (Deltares)
Albert van Zadelhoff (Triodos Bank).
Het ITV heeft in december 2019 een eerste bijeenkomst.
Klimaatakkoord
Op 28 juni 2019 werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin is beschreven dat
voor alle veenweidegebieden in Nederland een totale emissiereductie van 1,0 Mton
CO2 moet plaatsvinden. De financiering die het Rijk hiervoor uittrekt is in de periode
2020 – 2030 een totaal van 276 miljoen euro. In 2020 moeten de veenweideprovincies
een conceptprogramma opstellen met maatregelen en procesafspraken. Alle partijen
zullen in 2020 gezamenlijk in beeld brengen welke CO2-reductie verwacht wordt met
de conceptprogramma’s.
Maatschappelijke Kostenbatenanalyse (MKBA)
Afgelopen jaar is een MKBA voor het Friese veenweidegebied gemaakt. De uitkomsten
van de MKBA lieten zien dat het lonend is om te investeren in het Friese Veenweidegebied. Uit de studie blijkt dat er niet één voorkeursvariant is die onderscheidend is.
Daarnaast zijn er binnen het veenweidegebied nog verschillende onzekerheden. Vanaf
2020 zullen deze onzekerheid stapsgewijs teruggedrongen worden, zodat er steeds
fundamentelere en gerichtere keuzes gemaakt kunnen worden. Deze meer gefundeerde keuzes leiden vervolgens tot aanscherping van Veenweideprogramma 2020-2030.

2.2

n 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, de portefeuillehouder veenweide van het waterschap, een afgevaardigde van de zeven landbouwpartijen, een afgevaardigde van de natuur- en milieupartijen, een wethouder
namens de veenweide gemeenten en een afgevaardigde van de recreatiesector. De
programmamanager Veenweide is verantwoordelijk voor de programma-organisatie
en is secretaris van het BOF. Er heeft in 2019 een wijziging plaatsgevonden in de
programmaorganisatie (zie hieronder).
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Figuur 2.1: Nieuwe werkwijze van de veenweideprojectgroep. De projectgroep bestaat
uit medewerkers van provincie en het waterschap, FMF, afvaardiging van LTO en maatschappelijke organisaties. De programma-organisatie is onderverdeeld in vier teams.
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Werkwijze
De programma-organisatie werkt volgens de Agile werkwijze. Kenmerk van deze
werkwijze is een verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij zelforganiserende teams
en het verdelen van het werk in zogeheten ‘tussensprints’, zodat gecontroleerd kan
worden toegewerkt naar een set van complexe maatschappelijke doelstellingen.
Bijzonder aan het Veenweideprogramma is dat in de uitvoering wordt samengewerkt
met zowel publieke als maatschappelijke partijen. De inzet in de programma-organisatie wordt bepaald op basis van kennis, vaardigheden en motivatie, waarbij de
achtergrond van de organisatie en het functieprofiel geen rol speelt. Deze manier van
werken heeft als voordeel dat het overall belang – de Veenweide-opgave – leidend is in
het werk van alledag. Om te borgen dat eventuele belangen vanuit de organisaties aan
bod kunnen komen, is er een agendacommissie waarin een eventuele spanning tussen
het algemeen belang en het organisatiebelang wordt besproken.
Gebiedsontwikkeling
De MKBA heeft de bevestiging gegeven dat een gebiedspecifieke aanpak zeer lonend
is. Zowel de verscheidenheid van het bodemtype als het maatschappelijk draagvlak zijn
daarbij belangrijke factoren. In 2020 wordt gewerkt met drie typen gebiedscategoriën:
1.	Intensiveren kansrijke gebieden: Aldeboarn De Deelen en Hege Warren
Deze gebieden staan vooraan in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling en
krijgen prioriteit bij de toedeling van schaarse middelen (geld en capaciteit).
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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 innovatie en mogelijk ook vormen van
gebiedsontwikkeling.
3.	Overige gebieden
In de overige gebieden wordt ingezet op ‘no regret’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld flexibel peilbeheer en generieke maatregelen.
In het Veenweideprogramma 2020 – 2030 wordt meer specifiek aangegeven hoe de
gebiedsontwikkeling wordt ingezet en welke kenmerken bij de verschillende gebiedscategoriën horen.
Daarnaast participeert het Veenweideprogramma in de uitwerking van Natuer mei de
Mienskip en de gebiedsontwikkeling van de Griedhoeke+ gebieden. Er zal het komende jaar verder worden geïnvesteerd in het uitwisselen van kennis en innovatie en het
gezamenlijk optrekken naar de gebieden en het Rijk.
Innovatie
De programma-organisatie investeert veel in het overbruggen van de kennislacune die
er momenteel is in het bepalen van de juiste mix van maatregelen om de negatieve
effecten van bodemdaling tegen te gaan. Tegelijkertijd is er landelijk ook steeds meer
kennis beschikbaar.
Er wordt gewerkt volgens drie uitgangspunten:
1.
Maximaal aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen (extern);
2.
Ontsluiten van kennis die binnen de eigen organisaties aanwezig is (intern);
3.	Inzetten om voor 80% het juiste antwoord te vinden en accepteren van 20%
onzekerheid.
Lobby Rijk
Wij hebben de onderstaande sporen lopen ten aanzien van veenweide:
1.	Het Friese veenweidegebied is als één van de 15 pilotgebieden in Nederland aangewezen in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Aan het
IBP Vitaal Platteland (VP) is een totaal budget gekoppeld van € 40 miljoen. Dit
bedrag wordt over de 15 pilotgebieden verdeeld. In het voorjaar 2019 is voor het
deelgebied Aldeboarn/ De Deelen een voorstel ingediend voor een bijdrage van
€ 5 miljoen. Onlangs is de indicatieve toedeling van deze € 40 miljoen bekend
gemaakt. Het gebied Aldeboarn/ De Deelen krijgt een bedrag van € 1,5 uit het
IBP-VP budget. Reden dat niet het hele bedrag van € 5 miljoen is toegekend, is
dat na het opstellen van de voorstellen (aanvragen) het kabinet heeft besloten
welke middelen het in willen zetten in het kader van het klimaatakkoord. Hierbij
is een bedrag van € 276 miljoen beschikbaar gesteld voor veenweidegebieden in
Nederland. De doelen waar deze middelen voor bedoeld zijn, overlappen onder
andere met het gebiedsplan Aldeboarn/ De Deelen. Aanvullende middelen voor
Aldeboarn/ De Deelen moeten dus uit de klimaatgelden komen (in 2019 is al een
bedrag van € 3,15 miljoen beschikbaar gesteld uit de Klimaatenvelop 2019 voor
Aldeboarn/ De Deelen).
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2.	In het voorstel voor het klimaatakkoord (28 juni 2019) zijn financiële middelen
gereserveerd voor het Nederlandse Veenweidegebied. Voor de vrijwillige stoppersregeling (onder andere opkoop van rechten) stelt het kabinet € 100 miljoen
beschikbaar, voor het flankerend beleid gaat het kabinet met provincies, waterschappen en gemeenten in gesprek over aanvullende financiering, voor de overige maatregelen stelt het kabinet in totaal € 176 miljoen tot 2030 beschikbaar.
De € 100 miljoen is bedoeld om het Nederlandse veenweidegbied een impuls te
geven, waarbij gekeken wordt waar de meest urgente problemen spelen. Deze
impulsgelden zijn bestemd voor de jaren 2020 en 2021. Per provincie wordt een
inventarisatie gemaakt welke projecten/gebieden geschikt zijn voor de gebiedsgerichte aanpak veenweiden. Insteek is dat de (veenweide)provincies met een
gezamenlijk voorstel komen ten aanzien van de besteding van deze € 100 miljoen impulsgelden voor het Nederlandse veenweidegebied.
3.	De provincie Fryslân stelt een Veenweideprogramma 2020-2030 op. Op basis van
dit programma wordt het gesprek met het Rijk aangegaan om een substantieel
deel van de € 176 miljoen aan het Friese Veenweideprogramma te koppelen. Een
deel van deze middelen is al bestemd voor het Nationale onderzoeksprogramma
voor broeikasgasmetingen. In Aldeboarn vinden ook deze broeikasgasmetingen
plaats.
4.	Aan de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland zijn financiële
middelen gekoppeld. Een deel van deze middelen wordt ingezet in het Friese
veenweidegebied.
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Instrumenten en beleid

Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gedaan en bouwstenen gemaakt om
tot beleid voor het Veenweideprogramma 2020-2030 te komen. In 2020 komt er op
de reeds gedane onderzoeken en gemaakte bouwstenen nog een verdiepingsslag,
zodat ze gebruikt kunnen gaan worden voor de uitvoer van het Veenweideprogramma
2020-2030.

4.1

n Funderingen
In 2018-2019 zijn onderzoeken (juridische analyse en omvang problematiek) verricht
naar de funderingsproblematiek in het Friese Veenweidegebied. Er is een werkgroep
samengesteld met medewerkers van gemeenten, Wetterskip en provincie. Deze werkgroep heeft een concept-funderingsstrategie uitgewerkt. De strategie wordt in 2020
nader uitgewerkt en krijgt een plaats in het Veenweideprogramma 2020-2030. Het
bereiken van een meer concreet inzicht in de problematiek (‘facts and figures’) is een
belangrijk onderdeel van de aanpak.
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4.2

n Bouwsteen natuur
In 2019 is de bouwsteen natuur opgeleverd en hierop is nog een second opinion
gemaakt. De maaivelddaling heeft mogelijk effect op het behalen van de provinciale
natuurdoelen in Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. De second
opinion leidt mogelijk tot een bijstelling van de bouwsteen natuur.

4.3

n Archeologie
In 2020 worden inventarisatietrajecten voortgezet, zoals ze eerder zijn aangemeld in
het kader van het Uitvoeringsprogramma veenweide 2018-2019. Deze informatie is nodig om te bepalen waar welk deel van het verhaal van de veenweide aan verdwijning
onderhevig is en welke maatregelen zinvol zijn om dit proces van aantasting te stoppen, te vertragen of te compenseren. Voor 2020 wordt er op ingezet dat de bouwsteen
landschap en andere aspecten van archeologie worden betrokken bij de voorbereiding
van het Veenweideprogramma 20 – 30, zodat een bestuurlijke integrale afweging kan
plaatsvinden over de archeologie-aspecten in het Veenweidegebied.

4.4

n Opstellen Veenweideprogramma 2020-2030
Na de besluitvorming over het advies behorende bij de Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) wordt een Veenweideprogramma opgesteld. De programmaorganisatie (zoals beschreven in paragraaf 2.2) zorgt voor het integraal uitwerken van dit
programma. Vaststelling van het veenweideprogramma 2020 - 2030 vindt plaats door
Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân.
Bij de oplevering van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) ‘remming
bodemdaling Friese veenweidegebied’ is een aantal gevoeligheden en onzekerheden
naar voren gekomen. Daarnaast zijn tijdens het opstellen van de MKBA een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen opgetreden. Deze ontwikkelingen hebben een
invloed op en relatie met het dossier veenweide. Onderstaande onderwerpen zullen in
2020 worden opgepakt en betrokken worden bij de invulling van het Veenweideprogramma.
•
De effectiviteit van maatregelen koppelen aan het bodemtype;
•
De relatie tussen stikstof en veenweide nader verkennen in de gebiedsprocessen;
•
De relatie tussen het biodiversiteitsherstelprogramma en veenweide onderzoeken;
•	De relatie tussen de grondwaterstudie (o.a. verdroging en verzilting) en veenweide nader uitwerken.
Daarnaast kunnen nog onderwerpen volgen uit de besluitvorming van Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân die tot een nadere uitwerking kunnen
leiden. Deze uitwerkingen krijgen een plaats in het Veenweideprogramma 2020-2030.
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Innovaties

A.	De programmalijn innovatie richt zich op innovaties die bijdragen aan:
vermindering van veenoxidatie, bodemdaling en CO2-emissie uit veen;
B.	de combinatie van natter veen met toekomstperspectief voor de landbouw, cq:
hoe kan natter veen rendabel geëxploiteerd worden?
In Fryslân en elders hebben zich nog onvoldoende innovaties voor zowel A als B echt
bewezen. Het ontwikkelen van innovatieve maatregelen en het stimuleren van de
brede uitrol hiervan in de praktijk, blijven daarom de komende jaren belangrijk binnen
het veenweideprogramma.

5.1

n Belangrijke uitgangspunten voor innovatie:
•	Aansluiten bij de vraag en behoeftes van de landbouw. Alleen als de nieuwe
maatregelen door de landbouw gedragen worden, vinden die hun weg in de
praktijk.
•	Concentratie van innovatieprojecten binnen de kansrijke (deel)gebieden; hier
zijn de opgaven het urgentst en daarmee de innovatiebehoefte het grootst.
Er wordt praktisch omgegaan met dit principe en ook de energie buiten de
kansrijke gebieden zal zo goed mogelijk benut worden.
•	Integreren van projecten, zoals het afstemmen van Boeren meten Water op de
experimenten met water en bodem.
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•	Samenwerking zoeken, zowel binnen als buiten de provincie. Binnen de
provincie zijn er vooral mogelijkheden voor samenwerking in de verdere
verduurzaming van de landbouw, met het gebruik en beheer van de bodem als
belangrijk aandachtspunt. Buiten de provincie liggen er vooral kansen in het
landelijke onderzoek veenweide en de rijksmiddelen voor de klimaatopgave
voor veenweide.

5.2

n	Innovaties die bijdragen aan: vermindering van veenoxidatie,
bodemdaling en CO2-emissie uit veen
De verwachting was dat een drooglegging van ca. 60 cm gecombineerd met onderwaterdrainage tot een forse vermindering van veenoxidatie, bodemdaling en CO2emissie zou leiden. Nu dat niet door CO2-metingen bevestigd wordt, moeten er andere
maatregelen beproefd gaan worden. Waarbij de hypothese is dat emissiereductie pas
optreedt bij grondwaterstanden van 40 cm en hoger. Ook wordt verondersteld dat
nutriënten een rol bij de veenafbraak spelen. Daarom wordt er de komende jaren
vooral gericht op:
•	Waterexperimenten, zoals met grondwater gestuurd peilbeheer en greppelinfiltratie. Hiermee worden de volgende vragen onderzocht: Zijn hiermee grondwaterstanden van 40 cm en hoger te realiseren? Wat is de impact hiervan op de
landbouw? Wat betekent dit voor de CO2-emissie?
•	Experimenten met bodembeheer en bedrijfsvoering, waarvoor onderzocht
wordt hoe bodemeigenschappen en bodemprocessen zo te beïnvloeden zijn
dat landbouw en biodiversiteit daarvan profiteren terwijl ook de veenafbraakbodemdaling-CO2-emissie afnemen. Er wordt hierbij vooral gekeken naar
bemesting, ook in relatie tot extensivering van het grondgebruik.
•	Metingen aan grondwater en bodemvocht, wat vooral via het project Boeren
meten Water wordt ingevuld (opdracht voor gegeven in 2019 met dekking uit
het uitvoeringsprogramma 2018-2019). Maar ook wordt er aanvullend CO2onderzoek uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de CO2-emissie van
diverse bodemtypen.

5.3

n Toekomstperspectief voor de landbouw
Uit de MKBA voor het Friese veenweidegebied en de casestudy Aldeboarn De Deelen
blijkt dat een aantal bedrijfs- en verdienmodellen voor natuurinclusieve- en circulaire
landbouw nog onzekerheden kent. Om deze onzekerheden te verkleinen, sluiten we
aan bij landelijke initiatieven die onderzoek doen naar het optimaliseren van de
bedrijfs- en verdienmodellen voor natuurinclusieve – en circulaire landbouw in Nederland. In 2020 zal er een verdieppingsslag worden gedaan naar de vraagstukken in de
Friese veenweide rondom deze modellen.
Veel nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen kennen nog onzekerheden. Om goede
investeringen te kunnen en durven te maken is het van belang dat ondernemers weten
hoe de werking is van andere bedrijfsmodellen. Op dit terrein lopen al verschillende
projecten:
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o	Beter Wetter, vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân & Dantumadiel loopt er een
onderzoek naar verdienmodellen en toepassingen voor natte teelten als lisdodde
en veenmos.
o	Valuta voor Veen, De FMF heeft verkend naar de mogelijkheden voor vergoedingen voor boeren die een lagere CO2-emissie uit veen realiseren. Er worden
nu proeven gedaan zodat er op de korte termijn een bredere uitrol plaats kan
vinden.
o	Proeftuin de Welle, Hier worden proeven gedaan met verschillende grasmengsels, verschillende soorten mestaanwendingstechnieken (sleepvoet en injectie)
en er wordt gekeken naar verschillende droogleggingen. Dit wordt allemaal
beproefd om te kijken of er op een natte veenbodem een goede grasopbrengst
te behalen valt.
o	Draagkracht, Onderzoek naar draagkracht van nattere bodems en omschakeling
naar andere machines, werkwijzen en koeienrassen (Jersyes).
o	Rekentool blauwgroene ecosysteemdiensten, De casestudy Aldeboarn/De Deelen
bewees de waarde van doorrekening van individuele bedrijven op de effecten
van vernatting, aanpassingen in de bedrijfsvoering en nieuwe verdienmodellen,
zoals vergoedingen voor (blauwgroene) ecosysteemdiensten. Om dergelijke
berekeningen voor een groter aantal bedrijven uit te kunnen voeren, wordt een
rekentool ontwikkeld.

5.4

n Relatie Uitvoeringsprogramma 2018-2019
In de BOF vergadering van september 2019 is het BOF geïnformeerd over een negental projecten die gefinancierd zijn uit de middelen van het uitvoeringsprogramma
2018/2019.
De projectkosten voor het uitvoeren van die projecten worden in 2020 niet opnieuw
opgevoerd. Wel is in de capaciteitsraming het begeleiden van deze projecten in 2020
meegenomen.
In dit werkplan zijn allemaal nieuwe projecten opgenomen waar nieuw geld voor
wordt gevraagd of waar lopende projecten een nieuwe fase in de uitvoering in gaan.

5.5 n Integreren innovatieve projecten binnen de kansrijke
			 gebieden
Er is primair gekozen voor het uitvoeren van de pilots en onderzoeken binnen de kansrijke gebieden. In 2020 lopen er gebiedsprocessen binnen Aldeboarn de Deelen, Hege
Warren, Grouster Leechlân, Idzegea, Grote Veenpolder en de Brekkenpolder.
Voor al deze gebieden zijn werkplannen opgesteld. In deze werkplannen staat beschreven welke pilots en onderzoeken voor water en bodem worden uitgevoerd en welke
metingen verricht worden middels het programma ‘Boeren Meten Water’ of voor de
CO2-metingen.
Daarnaast is er grote behoefte aan meer inzicht in de bedrijfseconomische ontwikkeling van de landbouw in de veengebieden.
De regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw kan hier aan bijdragen. Maar ook binnen het
team innovatie is behoefte aan expertise op dit terrein. Van de boeren wordt een grote
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inspanning gevraagd de doelen voor Veenweide te realiseren, maar zonder verdienmodel zal er maar gering draagvlak zijn.

Figuur 5.1: Op bovenstaande afbeelding is een opstelling met drie closed chambers te
zien. Dit is één van de vier meetmethodes die gebruikt wordt om de CO2-uitstoot van
de Friese Veenweide te meten.
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Gebiedsontwikkeling

In het veenweidegebied worden acht kansrijke gebieden onderscheiden. In de kansrijke gebieden is het gebiedsproces reeds opgestart. Elk van de kansrijke gebieden gaat
in eigen tempo in 2020 door met deze processen. In de onderstaande acht paragrafen
wordt beschreven wat er in 2020 gedaan zal worden. Afgelopen jaren is in een aantal
kansrijke gebieden gestart met verkenningen naar kansen en mogelijkheden om te
komen tot realisatie van de doelen van de veenweidevisie. Daarbij is nadrukkelijk samenwerking met de stakeholders in de gebieden gezocht. Elk gebied heeft zijn eigen
gebiedspecifieke kenmerken (zoals veendikte, bodemopbouw en inrichting waterhuishouding) en ook verschilt per gebied de mate van draagvlak voor het nemen van maatregelen. Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, de kansen en mogelijkheden
die per gebied zijn ingeschat wordt in 202o gewerkt met 3 gebiedscategorieën.
1.	Intensiveren kansrijke gebieden: Aldeboarn De Deelen en Hege Warren
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, Idsegea, Grouster Leechlân en Brekkepolder
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 innovatie en mogelijk ook vormen van
gebiedsontwikkeling.
3.	Overige gebieden
In de overige gebieden wordt ingezet op ‘no regret’ maatregelen, zoals bijvoorbeeld flexibel peilbeheer en generieke maatregelen.
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Figuur 6.1: gebiedscontour Aldeboarn – De Deelen

6.1

n Aldeboarn – De Deelen
Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege
Midden zijn de initiatiefnemers voor het uitwerken van een gebiedsontwikkeling.
Wetterskip Fryslân, landbouw, natuur en milieu, de provincie en andere partijen
participeren daarin. Doel is om te komen tot een duurzaam ontwikkelperspectief, uit
te werken in een concreet integraal gebiedsplan. Dit gebiedsplan wordt in 2020 opgeleverd. In de afgelopen jaren zijn er meerdere verkenningen en onderzoeken uitgevoerd om zicht te krijgen op wat er opgelost moet worden én hoe dat zou moeten
(mogelijke inzet van maatregelen en instrumenten). Er zijn ook financiële middelen
toegezegd: Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP), Klimaatenvelop 2019 en
Regiodeal Natuurinclusieve landbouw.
In Aldeboarn – De Deelen zijn reeds verschillende onderzoeken gestart en deze zullen
in 2020 door blijven lopen. Er is een vijftal thema’s waar onderzoek naar gedaan wordt,
namelijk:
•
Bodemvruchtbaarheid;
•
Computergestuurd peilbeheer;
•
Grondbank en kavelruil;
•
Maïsteelt op veengrond;
•
Aanvullende verdienmodellen voor agrariërs.
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In 2020 zal er gewerkt worden aan een gebiedsplan waarin het volgende aan bod zal
komen:
•
In hoeverre er fysieke condities in het gebied aangepast worden;
•
Bijpassende instrumenten en regelingen introduceren;
•
Het aanjagen en ondersteunen van transities in de landbouw.
Daarnaast zal er verkend worden welke grondbehoefte er is, hoe instrumenten als
grondaankoop en kavelruil ingezet kunnen worden. Als zich kansen voor grondverwerving voordoen zal hier actief op ingespeeld worden .

Figuur 6.2: Gebiedscontour van de Hege Warren

6.2

n Hege Warren
In de periode UP 2018-2019 heeft een voorverkenning uitgewezen dat een integrale
gebiedsontwikkeling van de Hege Warren kansrijk is. Vervolgonderzoek moet uitwijzen
wat de beste toekomst is voor de veenpolder de Hege Warren. Daarbij komen onder
andere mogelijkheden in beeld voor het tegengaan van bodemdaling, het behalen
van klimaatdoelen (CO2 en stikstof), en een afname van kosten voor waterbeheer. Ook
zijn er kansen voor biodiversiteit en toerisme. Op hoofdlijn zijn er drie toekomstscenario’s voor de polder, die zich onderscheiden door het waterpeil: huidig peil, hoger peil
of opvang van water. Een combinatie van scenario’s kan ook. Komend jaar worden
schetsontwerpen gemaakt. Het is de bedoeling om dit in co-creatie met de streek en
alle betrokkenen te doen. Over circa een jaar moet dan duidelijk zijn wat technisch en
juridisch haalbaar is. Dit is vooral belangrijk voor de veehouders in het gebied. Voor
hen is het niet in ieder toekomstscenario mogelijk hun bedrijf voort te zetten. Daarom
moet ook duidelijk worden wat de kosten zijn en hoe de financiering er kan uitzien:
wat is de businesscase per ontwerp en is er bijvoorbeeld dekking te vinden om veehou-
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ders uit te kopen. De politiek kiest op basis daarvan een voorkeursvariant waarmee de
planfase kan worden in gegaan (start ruimtelijke procedures en het opstellen van een
voorontwerp).

Figuur 6.3: Gebiedscontour van de Groote Veenpolder

6.3

n Groote Veenpolder
In 2018 is er in de Groote Veenpolder een planproces opgestart met als
uitgangspunten:
•
Droogleggingen groter dan 90 cm op te heffen;
•
Verdergaande peilverhogingen op vrijwillige basis;
•	Koppelkansen met het Natura2000-gebied Rottige Meente /
Brandemeer benutten.
De ambitie was om eind 2019 een integraal, door de streek gedragen gebiedsplan
gereed te hebben. Dit is echter nog niet gereed, gezien er meer maatwerk nodig is dan
verondersteld. Daarnaast ontbreken er nog kaders voor verdergaande vernatting en
komt er mogelijk een herijking van de overheidsambities voor de Groote Veenpolder in
het Veenweideprogramma 2020 – 2030.
In 2020 wordt er doorgegaan op de ingeslagen weg. Hiernaast wordt er in 2020 geanticipeerd op het aankomende Veenweideprogramma 2020 – 2030 en andere ontwikkelingen zoals het stikstofbeleid. Eind 2020, als het VP 20/30 is vastgesteld, wordt het
gebiedsproces herijkt als dat nodig is. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar maatregelen om bodemdaling te vertragen binnen het kader van het bestaande verdienmodel
van de landbouw. In 2020 zullen pilots omtrent ‘Boeren meten water’, hoogwatervoorzieningen en de regiodeal natuurinclusieve landbouw plaatsvinden. Dit alles zal er
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toe leiden dat er in 2020 een inrichtingsplan gemaakt wordt dat anticipeert op deze
toekomstige situatie door een aantal inrichtingsvarianten van de polder te verkennen.
Het strategisch inrichtingsplan is mede van belang voor de keuzes die gemaakt moeten
worden voor gemalen in het gebied die aan vervanging toe zijn. Mochten er in 2020 al
gronden verworven kunnen worden met rijksmiddelen, dan wordt die kans benut om
het gebiedsproces te ondersteunen.

Figuur 6.4: Gebiedscontour van Idzegea

6.4

n Idzegea
Na een aantal verkennende gesprekken is in 2019 gestart met verkavelings- en bedrijfsanalyses. Dit proces wordt in 2020 voortgezet en afgerond.
Voorts is het de bedoeling om in 2020 diverse pilots op te starten in het gebied om
maatregelen tegen bodemdaling en CO2-reductie op gebiedsniveau uit te proberen.
Gedacht wordt aan pilots zoals: Boeren meten water, bodemvruchtbaarheidsproeven
en grondwatergestuurd peilbeheer. Ook worden koppelkansen onderzocht met het
initiatief Greidhoeke+, diverse waterbeheer opgaven en de regiodeal Natuurinclusieve
landbouw.
Tenslotte wordt in 2020 de samenwerking tussen diverse partijen in het gebied verder
vorm gegeven.
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Figuur 6.5: Gebiedscontour van de Brekkenpolder

6.5

n Brekkenpolder
Het gebied is in het Uitvoeringsprogramma Veenweide 2018/2019 aangeduid als een
gebied waar in eerste instantie op leren en innoveren gericht zou worden. Wetterskip
Fryslân heeft hier geen urgente opgaven en ook anderszins spelen er geen urgente
kwesties.
Op basis van de gedane landbouwverkenning wordt de lijn van leren en innoveren in
2020 voortgezet. Dit zal gebeuren op een actieve manier, proefondervindelijk en in
samenwerking met verschillende stakeholders en met het initiatief Greidhoeke+. Het
project ‘Boeren meten water’ wordt in de Brekkenpolder in 2020 opgestart. Daarnaast
wordt er een proef gedaan naar vernatting door peilbeheer, slootonderhoud, begreppeling en grondwatergestuurd peilbeheer. Rondom het thema bodemvruchtbaarheid
zal onderzoek gedaan worden naar toepassing van bermbeheer, maaisel, bokashi en
het verwerken van bagger. Als derde wordt een verkenning gedaan naar grondposities
en grondmobiliteit.
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Figuur 6.6: Gebiedscontour van het Grouster Leechlân

6.6

n Grouster Leechlân
Afgelopen jaar zijn er keukentafel gesprekken gevoerd met de boeren uit het gebied.
In deze bijeenkomsten zijn de knelpunten geïnventariseerd, kansen benoemd en is er
gekeken naar mogelijke maatregelen. De waterhuishoudkundige staat van het gebied
vormde de kern van deze inventarisatie, maar er is ook gekeken naar mogelijkheden
voor biodiversiteit en de weidevogelstand. Met deze inventarisatie zal de initiatiegroep
van het Grouster Leechlân een visie op gaan leveren. De kern van deze visie is dat het
doel (veen- en bedrijfsbehoud) voorop staat en dat de uitwerking van onderop komt.
In 2020 zal het gebiedsproces voort blijven gaan en zullen er verschillende experimenten worden opgestart rondom peilbeheer (flexibel peilbeheer, boeren meten water en
peilopzet). Daarnaast zullen er experimenten rondom weidevogelbeheer en weidevogeltellingen uitgevoerd worden en zal er samenwerking gezocht worden met Greidhoeke+. Tevens zal er een verkenning gedaan worden naar de bodemgesteldheid van
het Grouster Leechlân.
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Figuur 6.7: Gebiedscontour van Sneekermeer-West

6.7

n Sneekermeer-West en Lege Wâlden
Afgelopen jaar is met de streek bekeken wat de innovatiebehoefte was, waar de
knelpunten lagen en waar er interesse was in pilots. Het kansrijke gebied Sneekermeer-Oost (= Lege Wâlden) uit de Veenweidevisie is pilotgebied geworden in het kader
van Natuer mei de Mienskip (NmdM). Dit betekent dat NmdM de trekker wordt van
het gebiedsproces, waarin ook de veenweidedoelstellingen worden meegenomen. Dit
betekent dat er een goede samenwerking moet zijn tussen het NmdM-team, het veenweideteam en overige partijen om integraal te werken. In het kansrijke gebied Sneekermeer-West wordt in beperkte mate de urgentie ervaren van bodemdaling. Dit heeft
te maken met een dik laag klei bovenop het veen wat de bodemdaling remt. Gezien de
benoemde onzekerheden leggen wij de focus op de eerder beschreven gebieden.
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Figuur 6.8: Gebiedscontour van de Lege Wâlden (Sneekermeer – Oost)

6.8

n Overig veenweidegebied
In 2020 ligt de focus op de hierboven genoemde gebiedsontwikkelingen. Dat sluit niet
uit dat ook in andere gebieden ‘no regret’ maatregelen genomen kunnen worden.
Wanneer zich kansen en mogelijkheden voordoen en er is financiële en personele ruimte voor dan zullen deze kansen worden verzilverd.
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Kosten en financiering

7

In de bijlage is een tabel op genomen met een kostenraming en de dekking door de
verschillende partijen.

7.1

n Kosten
De totaal geraamde kosten voor uitvoering van het werkplan 2020 bedragen € 5,9 mln.
Hiervan zal naar verwachting € 4,1 mln. worden besteed in 2020, € 0,9 mln. in 2021 en
€ 0,9 mln. in 2022.

7.2

n Financiering
Het werkplan 2020 wordt gefinancierd door Provincie, Waterschap en derden. Vanuit
de provinciale begroting wordt € 5,2 mln. gedekt. Het Waterschap draagt € 0,4 mln.
bij aan de uitvoering van het werkplan 2020. Bijdragen van derden zijn toegezegd
voor een bedrag van € 0,3 mln. Het streven is om nog een forse bijdrage van derden te
verwerven op het onderdeel Innovaties tot mogelijk een bedrag van € 1,5 mln. maar
deze zijn nog niet zeker. Bij het beschikbaar komen van genoemde extra bijdragen
van derden kan de provinciale bijdrage aan het werkplan 2020 worden verlaagd en
beschikbaar komen voor de programmering na 2020.
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Financiering Provincie
Voor de dekking uit de provinciale begroting wordt een beroep gedaan op de resterende middelen die nog beschikbaar zijn vanuit het coalitieakkoord 2015-2019 met een
aanvulling vanuit de middelen van het bestuursakkoord 2019-2023.
In het coalitieakkoord 2015-2019 is € 12 mln. beschikbaar gesteld voor de veenweideopgave. De looptijd van dit budget is verlengd t/m 2023. Van de € 12 mln. is € 1,5
mln. gereserveerd ten behoeve van cofinanciering KRW/POP3. Een bedrag van ca.
€ 7,2 mln. is inmiddels besteed en verplicht in het kader van de uitvoeringsprogramma’s 16/17, 18/19, tussenstap en voorbereiding MKBA. Dit betekent dat er vanuit het
coalitieakkoord 2015-2019 nog ca. € 3,3 mln. beschikbaar is voor het dekken van het
werkplan 2020.
In het bestuursakkoord 2019-2023 is € 10 mln. extra voor de veenweideopgave beschikbaar gesteld. Hiervan zal € 1,9 mln. worden ingezet ter dekking van het werkplan 2020.
De resterende € 8,1 mln. zal worden geprogrammeerd in het kader van het uitvoeringsprogramma 2020-2030.
Financiering Waterschap
In de begroting van het Waterschap is voor Veenweide € 1,25 mln. per jaar beschikbaar
voor de periode 2020 tot 2030. Dit bedrag is opgebouwd uit een exploitatiebudget
van € 0,5 mln. per jaar en een investeringsbudget van € 0,75 mln. per jaar. Voor de
uitvoering in 2020 is € 0,5 mln. beschikbaar, hiervan is reeds € 0,1 mln. verplicht in
2019, voor het werkplan 2020 resteert derhalve 0,4 mln. Het investeringsbudget voor
2020 blijft gereserveerd voor de periode 2021-2030 en zal worden geprogrammeerd in
het kader van het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

30

Feangreidefisy

HOOFDSTUK

Communicatie

8

De opgave in het veenweidegebied is erg complex. Daarom is het belangrijk om de
visie en het uitvoeringsprogramma telkens weer toe te lichten en erover in gesprek te
zijn.
Het onderwerp leeft in de provincie maar ook in de rest van Nederland. Omdat er nog
veel onzekerheden zijn, is niet voor iedereen even zichtbaar dat er al veel in het veenweidengebied gebeurt. We willen daarom meer inzetten op het uitdragen en delen
van de resultaten uit gebiedsprocessen en pilots. In het veld is er vooral behoefte aan
een concrete vertaling: wat betekent de veenweidevisie concreet voor mij als boer of
als bewoner in het gebied?
In de communicatie op programmaniveau is de afgelopen periode ingezet op het
verbeteren van de algemene informatievoorziening. De nieuwsbrief heeft inmiddels
een structureel karakter en de website veenweidefryslan.frl is online gegaan. Ook is
geïnvesteerd in meer informatievoorziening via de afzonderlijke kanalen van de verschillende partners. Nu de uitvoering van de visie concreter wordt, vraagt dit ook om
intensievere vormen van communicatie passend bij de betrokken stakeholders. Bij de
uitwerking (in projecten) gaan we zoveel mogelijk met de direct betrokkenen om de
tafel, we gaan de dialoog aan.
De uitgangspunten voor de communicatie zijn opgenomen in het spoorboekje voor
programma- en projectcommunicatie, zoals in januari 2017 door het BOF vastgesteld. In
het Veenweidenprogramma 2020-2030 worden de uitgangspunten en het spoorboekje
geactualiseerd.
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Programmacommunicatie
We zetten in op het informeren en betrekken. We doen dit door betreffende stakeholders actief te informeren over de voortgang, planning, organisatie van de uitvoering
en gemaakte keuzes in het programma. We leggen keuzes voor en verantwoorden
consequenties.
We zetten in op de volgende activiteiten:
Nieuwsbrief veenweidevisie
Persvoorlichting (actief en reactief)
Delen van relevante nieuwsberichten - website veenweidefryslan.frl
Bedrijfsbezoeken, kenniscafé, presentaties in het veld
Projectcommunicatie
Voor innovaties en activiteiten in de gebieden leggen we de nadruk op informeren en
participeren. We zetten daarbij in op actieve kennisuitwisseling. Landbouw neemt hierin het voortouw voor een groot aantal projecten: boeren informeren boeren en andere
betrokkenen. We hebben afspraken gemaakt over taak- en rolverdeling en zoeken
zoveel mogelijk verbinding met andere thema’s. Tevens zetten we in op:
Excursies
Bedrijfsbezoeken
Dialoog in de gebieden
In de gebiedsprocessen werken we nauw samen met betrokken partijen. Soms hebben
we vanuit het programma het initiatief en soms ligt dat bij een andere partij. In deze
samenwerking is het de inzet om vanuit respect voor de verschillende belangen te
komen tot een gedragen aanpak.
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BIJLAGE

Financieringstabel

Bedragen x € 1.000
Maatregel

Versie 1.0, 22 november 2019
Kostenraming Dekking
2020-2022
Provincie Provincie Provincie Waterschap
Bijdragen
			
2020
2021
2022
2020 derden 2020
A. INSTRUMENTEN EN BELEID
100
100
1. Funderingen
25
25				
2. Bouwsteen Natuur
10
10				
3. Bouwsteen archeologie						
4. Vervolgopdracht MKBA
35
35				
5. Verdiepingsslag bedrijfs- en
verdienmodellen
6. Opstellen Veenweideprogramma 2020-2030
7. Onvoorzien Instrumenten & Beleid
30
30
B. INNOVATIE
3.593
1.693
898
898
104
1. Waterexperimenten
765
339
191
191
44
2. Bodemexperimenten
840
390
210
210
30
3. Metingen
1.095
518
274
274
30
4. Perspectieven landbouw
589
295
147
147		
5. Onvoorzien Innovatie
304
152
76
76		
C. KANSRIJKE GEBIEDEN
1.556
1.164
150
242
1. Aldeboarn - De Deelen
240
195				
45
2. Hege Warren
450
150			
150
150
3. Groote Veenpolder
378
331				
47
4. Idzegea
128
128				
5. De Brekkenpolder
140
140				
6. Grouster Leechlân
120
120				
7. Sneekermeer - west
8. De Lege Wâlden
9. Onvoorzien Kansrijke gebieden
100
100				
D. COMMUNICATIE EN PROGRAMMASTURING
610
371
164
75
1. Communicatie
80
80				
2. Programmasturing
530
291			
164
75
D. TOTAAL
5.859
3.328
898
898
418
317
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