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Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer
problemen. Het huidige systeem, met voortgaande ontwatering,
veenoxidatie, bodemdaling en verdere verlaging van het waterpeil is niet
volhoudbaar. Een fundamentele omslag is nodig. Dit stelt de Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stop bodemdaling in
veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. In dit artikel wordt
dit advies toegelicht en wordt betoogd dat de aanpak van bodemdaling in
veenweidegebieden kenmerken van een transitie in zich draagt. Daarin
wordt het belang van een fasering in de aanpak benadrukt, waarbij
partijen zoals waterschappen en de agrarische sector zich vanuit een
langetermijndoel kunnen voorbereiden op aanpassingen.

Bodemdaling:
doorgaan huidige pad onhoudbaar
Al decennialang daalt in landelijke veenweidegebieden
de bodem. Dit komt voornamelijk doordat de grond
stelselmatig wordt ontwaterd om landbouwkundig
gebruik mogelijk te maken. De ontwatering zorgt
ervoor dat het veen verdroogt en onder invloed van
zuurstof oxideert oftewel ‘verbrandt’, waardoor de
bodem daalt. Vervolgens wordt het waterpeil door
de waterbeheerders verder verlaagd, zodat de
landbouw kan worden voortgezet (zie afbeelding 1).
Op deze manier daalt de bodem in veengebieden met
gemiddeld 8 millimeter per jaar. Dat lijkt misschien niet
veel, maar over een periode van honderd jaar betekent
dat een gemiddelde daling van bijna een meter.
In het advies ‘Stop Bodemdaling in veenweide
gebieden’ (2020) betoogt de Rli dat doorgaan met
deze neerwaartse spiraal zal leiden tot steeds meer
problemen. De voortgaande bodemdaling betekent
allereerst dat de kwaliteit van natuurgebieden en van
het water steeds verder achteruit. Door verzakkingen
ontstaat bovendien schade aan wegen en leidingen.
Verder wordt het risico bij overstromingen – zeker in
combinatie met een stijgende zeespiegel – steeds

groter. Ook wordt het wegpompen en afvoeren
van het water steeds duurder. Daar komt bij dat
vooral in diepe polders verdergaande bodemdaling
leidt tot verzilting en een toename van kwelwater,
waardoor waterplassen op veenweidegrond ontstaan
(‘opbarsting’). Tot slot resulteert bodemdaling en het
oxideren van het veen in een verhoogde uitstoot van
CO2, die volgens het Klimaatakkoord en de nationale
Klimaatwet de komende dertig jaar juist sterk moet
worden beperkt.
Als er niets wordt gedaan om bodemdaling tegen
te gaan, ontstaat er dus een opeenstapeling van
problemen. Problemen waarvan de effecten steeds
groter worden en duurder om aan te pakken.
Gemeenten en waterschappen moeten miljoenen
uitgeven aan onderhoud van het landschap, water
en infrastructuur. Boeren kunnen op lange termijn
last ondervinden door verzilting en opbarsting
op hun percelen, met name in diepe polders. De
opeenstapeling van problemen maakt dat volgens
de Rli doorgaan met deze neerwaartse spiraal van
ontwatering en bodemdaling geen optie meer is.
Het huidige systeem is niet volhoudbaar: er is een
noodzaak tot structurele veranderingen.


* 
Lianne van Duinen is projectleider bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
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Proces van peilverlaging,
veenoxidatie en bodemdaling
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Afbeelding 1.

Neerwaartse spiraal van peilverlaging,
veenoxidatie en bodemdaling
in veenweidegebieden (Rli, 2020)

Bron: Rli/Vizualism
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Omslag nodig:
van peilverlaging naar peilverhoging

vizualism
Om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan,
moet het grondwaterpeil stijgen. Dat vergt een omslag
in denken en doen. Door hogere grondwaterstanden
(‘vernatting’) kan een vermindering van bodemdaling
worden bereikt. Doordat de veengrond dan niet langer
verdroogt en oxideert, zal tegelijkertijd de CO2-uitstoot
afnemen. Bij substantieel hogere waterpeilen ontstaat
echter ook een grotere uitstoot van twee andere
broeikasgassen: methaan en lachgas. Tussen de
vermindering van CO2-uitstoot en het optreden van
uitstoot van methaan en lachgas moet dus een balans
worden gezocht, waarbij de optimale uitstootreductie
van CO2 wordt bereikt zonder dat methaangas en
lachgas deze voordelen tenietdoen. Uit Brits en
recent Duits onderzoek komt naar voren dat een
grondwaterstand van ongeveer 20 cm onder maaiveld
waarschijnlijk een optimale balans oplevert, waarbij
zowel de uitstoot van CO2 als de uitstoot van methaan
en lachgas minimaal is (Evans et al., 2016; Tiemeyer et
al., 2020). Deze getallen moeten nog worden bevestigd
voor Nederland, maar het is aannemelijk dat het beeld
vergelijkbaar zal zijn.

Een grondwaterstand van circa 20 cm onder maaiveld
remt niet alleen de bodemdaling en de uitstoot van
broeikasgassen, maar draagt ook bij aan de oplossing
van andere problemen. Zo zal het overstromingsrisico
ter plaatse afnemen door een blijvende relatief
hogere ligging, zal de ecologische schade en het
verlies van natuurgebieden worden beperkt en zal het
risico op opbarsting en verzilting aanzienlijk kleiner
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worden. Als de hogere waterstand gepaard gaat met
extensivering van de landbouw met minder koeien per
hectare, kan het ook bijdragen aan verkleining van de
stikstofproblematiek, al is de uitstoot van stikstof bij de
huidige stallen wel hoger dan bij beweiden. Het risico
op natschade aan grasland en gewassen in periodes
met veel regen zal wel wat toenemen.

Bodemdalingsopgave als transitie:
van pilots naar fundamentele omslag
Bodemdaling in veenweidegebieden is een
bekend probleem dat al jaren speelt in Nederland.
Er wordt zeker al twintig jaar over gesproken en
nagedacht. De laatste jaren zijn wél al vele pilots
gestart om te onderzoeken hoe de bodemdaling in
veenweidegebieden zou kunnen worden vertraagd.
Het schort echter aan opschaling: de vele pilots en
experimenten tellen nog niet op tot een fundamentele
omslag. Het komt vaak niet verder dan een pilot bij een
enkele boer of een experiment in een deelgebiedje;
de aanpak van een hele polder komt nog nauwelijks
van de grond, laat staan een aanpak van bodemdaling
in alle veenweidegebieden. Ingrijpende beslissingen
op die schaal schuift men voor zich uit. Maar wel
duidelijk is dat Nederland er met een pilot hier en een
proefbedrijf daar niet komt.
Dit vooralsnog ontbreken van grootschalige initiatieven
die gewicht in de schaal leggen, is typerend voor een
zoekende beginfase van een transitie (Hekkenberg &
Koelemeijer 2018 in Rli, 2019a). Transitiedeskundigen
hanteren hiervoor ook wel het model van de X-curve,
waarbij na een lange fase van experimenteren de
transitie in de versnelling gaat, zie afbeelding 2. Bij de
x-curve van transities is er sprake van twee parallelle
curves (zie ook Rli, 2019a): één die de afbouw van
de oude systemen weergeeft (van linksboven naar
rechtsonder) en één die de opbouw van nieuwe
systemen weergeeft (van linksonder naar rechtsboven).
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De X-curve van Drift

Experimenteren

Iedere transitieopgave kan op deze X-curve worden
‘gepositioneerd’. De x-curve kan behulpzaam zijn als
startpunt van een maatschappelijke discussie over de
staat van een transitie (Rli, 2019a, p.32).
Ook de aanpak van bodemdaling in
veenweidegebieden kan worden beschouwd als
(onderdeel van) een transitie. Het betreft immers een
fundamentele omslag, in het denken en doen. Het is
een complexe problematiek, die nauw verweven is met
andere grote (transitie)opgaven, en heeft een langjarig
karakter van al gauw enkele decennia (Rli, 2019a; Rli,
2019b). Gesteld kan worden dat de transitie bij de
aanpak van bodemdaling zich momenteel in de fase
van experimenten en pilots bevindt.

Vijf elementen
bij het doorlopen van een transitie
In de literatuur over transities en de aansturing ervan
door de overheid worden verschillende aspecten
benadrukt om verder te komen in een transitie na
de expertimenteerfase. Hierbij is 1) een versnellende
factor van belang, die de urgentie duidelijk maakt
waardoor meer mensen doordrongen raken van de
ernst problematiek en het belang van een fundamentele
omslag. Ten tweede 2) het belang van een gezamenlijke
visie en doelen, zodat de neuzen meer één kant op
gaan staan. Ten derde, 3) het belang van oplopende
doelen, om de transitie geleidelijk door te voeren. Ten
vierde, 4) het belang van transitiepaden gezien het
langjarig karakter van een transitie, met 5) ruimte voor
afbouw en/of ombouw van bestaande en opbouw van
nieuwe praktijken (Rli, 2019a; Rli 2019b). De vijf punten
worden hieronder toegelicht aan de hand van het
Rli-advies over bodemdaling in veenweidegebieden.
Het Rli-advies zelf presenteert overigens meer
aanbevelingen dan de onderstaande punten; de
geïnteresseerde lezer wordt daarom naar het advies zelf
verwezen (Rli, 2020).

Afbreken

Versnellen



Uitfaseren

1  Klimaatafspraken

als versneller

De afspraken in het kader van het Parijsakkoord, de
Nederlandse Klimaatwet en het Klimaatakkoord kunnen
een versnelling van de aanpak van bodemdaling
betekenen. Want hoewel de gevolgen van bodemdaling
verstrekkend zijn, overtuigen deze lang niet iedereen van
de urgentie om maatregelen tegen bodemdaling te treffen.
Dat is op zichzelf te begrijpen. Bodemdaling is immers
een geleidelijk, bijna sluipend proces dat al lang gaande
is. De urgentie ontstaat echter wél met de klimaatopgave.
Het sterk verminderen van CO2-uitstoot, ook de uitstoot
die ontstaat door veenoxidatie in veenweidegebieden,
is een urgente opgave met concrete doelen in 2030 en
2050. In de Klimaatwet is vastgelegd dat in 2030 de
uitstoot van broeikasgassen gereduceerd moet zijn met
49% ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Hoe
het doel voor 2030 moet worden bereikt, is uitgewerkt in
het Klimaatakkoord. Hierin is een CO2-reductiedoel voor
veenweidegebieden afgesproken van 1 megaton per jaar in
2030. Momenteel bedraagt de C02-uitstoot uit veen tussen
de circa 4 en 7 megaton per jaar (PBL, 2016; CBS & WUR,
2017; Lof et al., 2017). In 2050 moet de totale nationale
CO2-uitstoot zijn gereduceerd naar 11 megaton. Wanneer
er niets verandert, zou in 2050 dus bijna de helft of meer
van de totale toegestane CO2-emissie van Nederland
worden ‘opgesoupeerd’ door de veenweidegebieden (zie
ook Buro Sant en Co & Fabrications, 2019).1 De CO2uitstoot uit veen en de gemaakte klimaatafspraken maken
de aanpak van bodemdaling onvermijdelijk en geven de
opgave de benodigde urgentie.


2  Formuleer

een visie en bepaal doelen

Transities vragen om een heldere toekomstvisie en doelen:
ze zijn onontbeerlijk om duidelijkheid te scheppen en
de samenleving in beweging te krijgen – en langjarig in
beweging te houden (Rli, 2019b). Daarom zou het Rijk in
samenwerking met decentrale overheden en samenleving
een visie moeten formuleren op bodemdaling in
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veenweidegebieden in Nederland. In de ogen van de
Rli is het belangrijk dat deze visie sturing moet bieden,
niet op de vraag óf vernatting van het veen moet
plaatsvinden, maar hoe deze het beste kan worden
gefaciliteerd: op welke wijze, hoe inclusief (de mate van
afwenteling van kosten) en in samenhang met welke
andere opgaven (integraliteit).
Op basis van deze visie kan de overheid een normatieve
richting bepalen, met concrete doelen. In het advies pleit
de raad voor het formuleren van landelijke doelen voor
vermindering van de bodemdaling in veenweidegebieden.
Zo’n doelstelling geeft de richting aan en zorgt ervoor
dat betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn.
Waterschappen kunnen hun peilbesluiten hierop
aanpassen. Boeren kunnen met investeringen in hun
bedrijfsvoering hierop voorsorteren en zo nodig op tijd
overstappen op een ander bedrijfsmodel. Provincies en
gemeenten kunnen toewerken naar de nieuwe situatie en
hun beleid en investeringen daarop aanpassen. Nationale
doelen voor bodemdaling en waterbeheer geven de medeoverheden ‘rugdekking’ bij hun eigen aanpassingen in het
beleid (De Putter, 2016).
De Rli stelt als landelijk doel voor 2050 een reductie
van bodemdaling voor van 70 procent.2 Dit doel is een
rechtstreekse afgeleide van de gemaakte afspraken uit het
Akkoord van Parijs en de doelstelling uit de Klimaatwet
(zie daarvoor Rli, 2020). De raad vindt het belangrijk om
expliciet deze koppeling te leggen tussen de CO2-opgave
en bodemdaling; dat gebeurt nu nog onvoldoende.
Die explicitering maakt de omvang en de ernst van de
bodemdalingsopgave duidelijk.


3  Werk

met oplopende doelen tot 2050
en leg deze wettelijk vast

In een eerder advies over de route naar een duurzame
economie (2019b) heeft de Rli bepleit dat het Rijk bij
transities vaker het instrument van regulering zou moeten
inzetten. Door ruim van tevoren concrete doelen op
te stellen en deze bovendien wettelijk te verankeren,
kan actief worden gestuurd op het realiseren van
een geleidelijke transitie (Rli, 2019b). Door die doelen
oplopend te laten zijn, kan iedereen van de noodzaak
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van aanpassingen doordrongen raken. Daarom adviseert
de Rli niet alleen met een einddoel voor 2050 te werken,
maar ook met een tussendoel voor 2030. Hierdoor wordt
duidelijk dat partijen zich nú al moeten gaan aanpassen
en dat de omslag in denken nú moet worden gemaakt.
De Rli bepleit een doel van 50% bodemdalingsreductie
in 2030. Dit komt overeen met de doelstelling voor
bodemdalingsreductie van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (HDSR, 2019) en van de provincie
Utrecht (Provincie Utrecht, 2019).
Bij de wettelijke vastlegging van de doelen, adviseert
de raad om een onderscheid te maken in een wettelijk
verplicht doel voor de kortere termijn (2030) en een
streefdoel voor de langere termijn (2050). In periode
van grote onzekerheid waarin we lang niet alles kunnen
overzien, kan het namelijk geen kwaad een slag om de arm
te houden. In 2030 wordt dan pas bepaald of het streefdoel
omgezet wordt in een verplicht doel. Dat geeft de tijd om
de komende jaren nader te onderzoeken of en hoe boeren
ook op sterk vernatte gronden hun bedrijf rendabel kunnen
houden, en of daarvoor structureel extra middelen nodig
zijn, zoals subsidies. Ook zal in de loop van de komende
jaren meer duidelijkheid ontstaan over de ontwikkeling
van de melkveehouderij in het algemeen. In 2030 kan dan
gebruik worden gemaakt van deze nieuwe inzichten.


4  Twee

transitiepaden 2030-2050

Transities hebben een langjarig karakter. Ze beslaan
al gauw enkele decennia (Rli, 2019b). Het kost tijd
om bestaande praktijken te veranderen en nieuwe op
te bouwen. Ook bij de aanpak van bodemdaling in
veenweidegebieden is dat het geval. Dat heeft ermee te
maken dat processen in de bodem en het watersysteem
nu eenmaal traag verlopen. Effecten van ingrepen worden
zodoende pas op termijn zichtbaar. In de oplossingen moet
daarmee rekening worden gehouden. Partijen in het gebied
hebben bovendien tijd nodig om zich voor te bereiden en
zich aan te passen. Boeren kunnen met investeringen in
hun bedrijfsvoering op peilverhoging voorsorteren en zo
nodig op tijd overstappen op een ander bedrijfsmodel.
Waterschappen kunnen toewerken naar de nieuwe
situatie en hun beleid en investeringen daarop aanpassen.
Hetzelfde geldt voor provincies en gemeenten. De doelen
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voor bodemdaling moeten daarom stapsgewijs worden
gerealiseerd. Het werken met ‘transitiepaden’ kan hierbij
behulpzaam zijn: een pad dat de veranderingen op de
korte termijn beschrijft (tot 2030) en een pad voor de
veranderingen op de lange termijn (tot 2050).
In elke periode, dus de periode van nu tot 2030
en de periode van 2030 tot 2050, staat een ander
type maatregelen centraal. Tot 2030 worden noregret--maatregelen genomen die binnen de
huidige agrarische bedrijfsstructuur kunnen worden
gerealiseerd, dus de huidige melkveehouderij op de
huidige locatie, die te maken krijgt met vernatting. Te
denken valt aan maatregelen zoals natuurcontracten
voor plas-drasgebieden (gebieden waar water
blijft staan op lagergelegen delen; belangrijk
voor weidevogels); het aanboren van een hoger
waardesegment van melk en kaas zoals ook is gedaan
bij de omschakeling naar biologische landbouw; het
toestaan van zonnevelden en het deels omzetten van
agrarisch gebruik naar natuur, recreatie of woningbouw
waar dat kan zonder bodemdalingsproblemen. Voor
overheden bestaan no-regret-maatregelen in deze
periode uit bijvoorbeeld een stimuleringspremie uit de
POP-gelden of de provinciale natuurgelden.
In de periode tot 2050 moet worden gewerkt aan de
fundamentele aanpassing van agrarische bedrijfs
structuren en watersystemen. Deze maatregelen zijn
ingrijpender en kunnen minder gemakkelijk worden
teruggedraaid. Voorbeelden zijn de vaststelling van
nieuwe ruimtelijke zoneringen, het vastleggen van
vernatting in peilbesluiten, bedrijfsverplaatsingen en
-beëindigingen of ingrijpende omschakelingen naar
andere teelten. Met de voorbereidingen daarvan moet al
wel in de periode tot 2030 worden begonnen, anders is
de doelstelling van 2050 niet meer haalbaar.


5  Ombouw

en opbouw
van huidige praktijken

Bij transities zal de ombouw van bestaande activiteiten
en opbouw van nieuwe niches gelijktijdig plaatsvinden
met de afbouw van de nog veelvoorkomende praktijk
van peilverlaging in veenweidegebieden (Rli, 2019b).

Bij de aanpak van bodemdaling in veenweidegebieden
heeft die af-, om- en opbouw vooral gevolgen voor twee
partijen in het gebied:
Waterschappen
Voor waterschappen betekent de aanpak van
bodemdaling dat zij bodemdaling nadrukkelijker
moeten gaan betrekken bij hun peilbesluiten.
De duidelijkheid van een mogelijke landelijke
doelstelling voor vermindering van bodemdaling
helpt daarbij. Waterschappen hebben immers
enige eigen afwegingsruimte, maar die is beperkt.3
Zij zijn volgend aan de ruimtelijke keuzes van het
provinciaal beleid. Dit kan in theorie betekenen dat
bij ongewijzigd provinciaal beleid waterschappen nog
jarenlang investeren in infrastructurele werken voor
peilverlaging, terwijl dit over enige tijd onrendabele
investeringen kunnen blijken. De gezamenlijke visie
en landelijke doelen kunnen waterschappen helpen
om de vereiste en soms moeilijke beslissingen over
de aanpak van bodemdaling te legitimeren. Dat zal in
veel gevallen peilfixatie of peilverhoging betekenen.
Bij de waterschappen lopen al diverse interessante
experimenten op het gebied van waterpeilverhoging,
gericht op het terugdringen van bodemdaling.
Verder komt steeds meer de nadruk te liggen op het
zorgen voor voldoende watervoorraad. Dat laatste is
cruciaal voor het vernatten van grote veengebieden.
In het Groene Hart moet water bijvoorbeeld worden
vastgehouden (meer waterbergingscapaciteit), maar
óók worden aangevoerd van buiten het Groene Hart
(Roncken et al., 2019). Tot slot zal bij een hoger
waterpeil op termijn ook moeten worden nagedacht
over de peilvakindeling: voldoet die nog voor de
nieuwe vereisten aan het watersysteem?
Agrarische bedrijven op veen
Ook agrarische bedrijven moeten zich voorbereiden
op veranderingen. Het verhogen van de waterstand
betekent immers dat de grond natter wordt. Daardoor
groeit door het jaar heen minder gras. Bij een
ongewijzigde bedrijfsvoering moeten boeren daarom
extra veevoer aankopen. De koeien moeten verder
langer op stal blijven en in de herfst (en natte periodes)
eerder naar binnen. Boeren kunnen pas later in het
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voorjaar met machines het land op. Naarmate het
waterpeil verder omhooggaat, lopen de kosten
voor de veehouder op. Bij een ongewijzigde
bedrijfsvoering kan hierdoor het bedrijfsresultaat
achteruitgaan. Onderzoek door Daatselaar & Prins
(2020) laat zien hoe groot deze achteruitgang is voor
een gemiddelde melkveehouderij in het Groene Hart;
bij een waterpeilverhoging van -60 naar -40 cm een
inkomensverlies van ongeveer een kwart.
Deze cijfers roepen de vraag op of boeren op veen in de
toekomst mogelijk blijft bij een hoger waterpeil. Duidelijk
is dat het zonder boeren ook niet gaat. De landbouw,
en meer specifiek de melkveehouderij, blijft volgens
de Rli nodig als beheerder van het cultuurlandschap.
Het omvormen en beheren van dezelfde oppervlakte
als natuur- en moerasgebied is simpelweg te duur (zie
Koelemeijer et al., 2018). Bovendien hoort het oerhollandse landschap van weide en sloten bij het DNA
van het Nederlandse landschap (Van Zoelen, 2020).
Volgens de Rli is het mogelijk om ook bij een hoger
waterpeil te blijven boeren op de veenweidegebieden,
maar de boeren zullen wel hun werkwijze moeten
veranderen: bijvoorbeeld door lichtere machines en
lichter vee op een groter perceel; door het gebruik van
meer veevoer om de teruglopende grasopbrengst te
compenseren; alternatieve gewassen zoals cranberries
of lisdodden; of alternatieve bedrijfsvoering, zoals
inkomsten uit zonneweides, biomassaproductie,
natuur en recreatie. Bij de omslag in hun werkwijze
moeten de boeren door de overheid worden geholpen,
meent de raad, financieel en met kennis. Naast een
omschakelingspremie bepleit de raad een vergoeding
aan boeren voor CO2-opslag in veenweidegebieden. De
verwachting dat de CO2-prijs de komende jaren zal gaan
oplopen, werkt daarbij in het voordeel.

Tot slot
In dit artikel is betoogd dat de opgave van bodemdaling
in veenweidegebieden kenmerken in zich draagt van een
transitie. Het gaat om complexe problematiek en een
langjarige transitie. Om te sturen op deze transitie kan
de overheid inzichten uit de transitieliteratuur toepassen.
Enkele belangrijke elementen daarvan zijn het opstellen
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van een gezamenlijke visie en landelijke doelen; het
benutten van een versneller die het gevoel van urgentie
van een aanpak vergroot; het werken met oplopende
doelen en deze wettelijk vastleggen; en het formuleren
van transitiepaden, met ruimte voor afbouw, ombouw en
opbouw van activiteiten.
De veenweidegebieden staan de komende jaren
voor grote opgaven; niet alleen de opgave van
bodemdaling maar ook de vermindering van de
stikstofuitstoot, de verbetering van de natuur- en
waterkwaliteit, kringlooplandbouw, de vermindering
van de broeikasgasuitstoot en het tegengaan van het
verlies van biodiversiteit. Het is belangrijk om deze
opgaven in samenhang met elkaar te bezien: de aanpak
van de ene opgave draagt vaak bij aan de oplossing
van een andere. Door het tegengaan van bodemdaling
kan bijvoorbeeld ook het klimaatprobleem én het
natuurprobleem worden aangepakt. De Rli dringt er zijn
advies daarom op aan om zo snel mogelijk te sturen
op een sterke afname van bodemdaling, vanuit het
perspectief van de samenhangende opgaven in het
gebied. Door daar nu mee te beginnen, kan worden
geanticipeerd op noodzakelijke veranderingen.


1 Het is in theorie mogelijk dat Nederland ervoor kiest om
de CO2-uitstoot uit veen niet te reduceren, maar elders te
compenseren, binnen de landbouw- en landgebruikssector
of daarbuiten. Daarmee zouden echter hoge kosten gemoeid
zijn. De mogelijkheden hiervoor zijn bovendien gering, gezien
wat Nederland in 2050 nog aan CO2 mag uitstoten. De uitstoot
uit veen zou de ruimte voor restemissies uit andere sectoren
immers in belangrijke mate verkleinen.
2 Er moet nog worden bekeken ten opzichte van
welk referentiejaar of -periode de doelstelling voor
bodemdalingsreductie geldt.
3 Waterschappen stellen overeenkomstig hun wettelijke taak
peilbesluiten vast, waarbij ze rekening houden met het functie
gebruik in het gebied en de eisen van het watersysteem.

TRANSITIEMANAGEMENT
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