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Samenvatting

In het Friese veenweidegebied komt een aantal grote opgaven samen. Een deel hiervan is door de provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân en de veenweidegemeenten vastgelegd in het Veenweideprogramma 2021-2030
(verminderen uitstoot broeikasgassen, tegengaan bodemdaling, klimaatadaptatie en perspectief voor
landbouw). Daarnaast zijn voor dit Friese veenweidegebied in provinciaal beleid, maar ook in landelijk beleid,
opgaven geformuleerd op het gebied van landbouw, biodiversiteit, water, natuur en stikstof, bodem en
landschap. Het Veenweideprogramma beoogt de eigen ambities zo veel mogelijk te koppelen aan deze
doelen. Dat moet gebeuren in een gebiedsaanpak waarin samen met betrokkenen van onderop wordt
ingevuld wat in dat gebied kan en wenselijk is. De afgelopen jaren zijn in een zestal pilotgebieden al
ervaringen opgedaan met deze gebiedsgerichte aanpak. In dit onderzoek verschaffen we integraal inzicht in
de samenhang tussen de verschillende beleidsopgaven in het Friese veenweidegebied. We kijken daarbij ook
naar de ontwikkelingen in de landbouw.
Duidelijke doelen Veenweideprogramma, maar doelbereik is onduidelijk en momenteel
afhankelijk van de resultaten van de gebiedsprocessen
Het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft duidelijke doelen voor 2030 gesteld. De uitstoot van
broeikasgassen is met 0,4 megaton CO2-equivalenten per jaar afgenomen. De negatieve effecten van
bodemdaling zijn verminderd (gemiddeld 0,2 cm minder bodemdaling per jaar). De landbouw heeft een
duurzaam toekomstperspectief en het watersysteem is water-robuust en klimaatbestendig ingericht. Om een
reductie van 0,4 Mton CO2-eq per jaar in het Friese veenweidegebied te bereiken en de bodemdaling te
verminderen, wil men de komende jaren via maatwerk zo veel mogelijk 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. De inschatting is dat ca. 20% van de agrarische percelen op het
dikke veenpakket hieraan voldoet en dat voor de overige 80% het streefpeil nog niet gehaald wordt. De
opgave is het grootst in de gebieden met het dikste veenpakket in het Lage Midden en de Veenpolders. Het
beoogde grondwaterpeil voor 2030 is niet concreet vastgelegd in de beleidsplannen van waterschap en
provincie. Doordat situaties verschillen van plek tot plek en gedurende het jaar, willen provincie en
waterschap dit via de gebiedsgerichte aanpak uitwerken en hiervoor concrete plannen maken. Niet duidelijk
is of daarmee doelrealisatie in 2030 haalbaar is. In het Veenweideprogramma is gestart met zes concrete
gebiedsprocessen. De concreetste maatregelen worden op dit moment ontwikkeld in Hegewarren en
Aldeboarn-de Deelen. In de overige gebieden staat het gebiedsproces nog in het teken van verkenningen,
(kleinschalige) onderzoeken en leren. Er zijn in deze gebieden nog geen concrete plannen voor
peilverhogingen.
Verbrede aanpak stikstof een mogelijke extra aanjager voor gebiedsprocessen
De analyse van mogelijke synergie en spanningen of beperkingen ten aanzien van de doelstellingen van het
Veenweideprogramma in relatie tot de andere beleidsopgaven, laat zien dat op korte termijn vooral de
verbrede aanpak stikstof een belangrijke aanjager kan zijn voor gebiedsontwikkeling in het Friese
veenweidegebied. Voor de integrale gebiedsaanpak zoals beoogd vanuit het Nationaal Programma Landelijk
Gebied (NPLG) en dus met afstemming van klimaat, VHR/stikstof en KRW, liggen concrete afspraken met het
Rijk op het niveau van het Veenweideprogramma voor de hand gezien de samenhang in problematiek. Hier is
de komende jaren veel rijksgeld (stikstofgeld, transitiefonds) voor beschikbaar en als dit geld zodanig
ingezet wordt dat er naast emissiereductie ook een koppeling gelegd wordt met extensivering van de
landbouw en het landgebruik1, ontstaat er ruimte voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren,
bodemdaling en veenoxidatie te beperken en weidevogelgebieden in te richten.
Deze kans zal zich met name voordoen in een integrale gebiedsgerichte benadering rondom de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. Hier kunnen de
meekoppelkansen verzilverd worden en de landelijke stikstofgelden zeer effectief ingezet worden. Met name
1

Extensiveren van de landbouw betekent niet dat iedere boer zal moeten extensiveren. We bedoelen hiermee extensiveren op
gebiedsniveau.
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opkoop van bedrijven – inclusief grond – biedt kansen. De gronden kunnen weer strategisch ingezet worden
om de verschillende gebiedsopgaven te realiseren en melkveehouderij te extensiveren en te verduurzamen.
Dit laatste gaat overigens in tegen de trend van de afgelopen twintig jaar. De melkveehouderij is namelijk
intensiever geworden (meer dieren, minder grond en een hogere melkproductie per koe).
Synergie Veenweideprogramma met weidevogelaanpak, Natuurnetwerk, KRW en klimaatadaptatie
Synergie is ook mogelijk met andere beleidsdoelen waarin extensivering van de landbouw en/of
grondverwerving/functieverandering centraal staat. Daarbij gaat het vooral over realisatie Natuurnetwerk, de
nieuwe weidevogelaanpak, een deel van de KRW-maatregelen (o.a. bufferstroken, verbreden poldervaarten)
en maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie (o.a. waterberging). Deze beleidsdoelen kunnen
aanleiding zijn voor grondwaterpeilverhogingen die vanuit realisatie van de veenweidedoelen (CO2-reductie
en tegengaan bodemdaling) nodig zijn. Beleidsmatig worden deze meekoppelkansen ook al vaak benoemd.
Het is zaak om daar in de praktijk uitvoering aan te geven door zo integraal mogelijk de gebiedsaanpak in te
steken. Bij realisatie van weidevogelkerngebieden bijvoorbeeld zou direct gekeken kunnen worden hoe het
grondwaterpeil zo goed mogelijk aansluit bij de ambities van het Veenweideprogramma. Daarmee wordt de
opgave wellicht in eerste instantie complexer, maar zijn de oplossingsmogelijkheden en beschikbare
middelen wel groter.
Nieuwe opgaven kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied
De toekomstige klimaatrobuuste inrichting van het provinciale watersysteem kan op de langere termijn een
belangrijke aanjager worden om de langetermijndoelstellingen voor het veenweidegebied te halen. Dit vraagt
echter nog wel om strategische keuzes van de provincie en waterschap, waardoor dit in bepaalde
deelgebieden (zoals de diepe veenpolders) op de korte termijn ook voor onzekerheid zorgt en mogelijk
‘verlammend’ werken op de gebiedsontwikkeling in deze specifieke gebieden.
Nog weinig aandacht in het beleid, maar mogelijk wel een grote impact op de veenweide, is de opgave voor
de melkveehouderij om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Bij een klimaatneutrale melkveehouderij gaat het om
de uitstoot van methaan en lachgas te reduceren uit koe en mest, koolstofopslag in bodem en biomassa en
duurzame energieopwekking. Hier is nog geen concreet beleid op geformuleerd, maar scenariostudies (o.a.
Lesschen et al., 2020) laten zien dat de effecten hiervan groot kunnen zijn op de omvang van de veestapel
en het landgebruik (o.a. veengronden als landbouwgrond uit productie nemen).
Integrale gebiedsaanpak is uitgangspunt, maar nog veel sectorale beleidsvorming en uitvoering
In het Veenweideprogramma staat een integrale gebiedsaanpak centraal. Dat geldt ook voor veel ander
beleid, zoals KRW, de stikstofaanpak, realisatie Natuurnetwerk en het nieuwe weidevogelbeleid. In hoeverre
al deze sectorale beleidsinitiatieven nu daadwekelijk leiden tot een echt integrale gebiedsaanpak, waarin
bijvoorbeeld ook de doelen vanuit het Veenweideprogramma integraal worden meegenomen, is niet geheel
duidelijk. Op inrichting- en maatregelniveau komen de sectorale opgaven pas echt samen. Dit kan
inhoudelijk spanningen opleveren, maar ook organisatorisch. De vaak sectorale beleidsdossiers kennen ieder
hun eigen aanpak en planning, worden soms afhankelijk gemaakt van de gebiedsprocessen (zoals
peilbesluiten en realisatie KRW-opgaven) of zijn nog weinig concreet met betrekking tot de te nemen
maatregelen (zoals bij aanpak stikstof en klimaatadaptatie).
De gebiedsprocessen moeten enerzijds deze spanningen en uitdagingen concreet maken, maar vragen
anderzijds ook om heldere kaders, die er dus niet altijd zijn.
Enkele overwegingen ten aanzien van de gebiedsgerichte aanpak in het Veenweideprogramma
Op basis van de gevoerde gesprekken met de beleidsambtenaren van de provincie en waterschappen en
onze beleidsanalyse geven we enkele overwegingen mee voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van het
Veenweideprogramma:
• Groeiende rol van het Rijk bij verdere uitwerking Veenweideprogramma biedt kansen voor versterkte
uitvoering Veenweideprogramma.
• Het Nationaal Programma Landelijk Gebied biedt kansen voor een nog integralere aanpak.
• Concretere beleidskaders kunnen zorgen voor meer sturing en urgentie in gebiedsprocessen.
• Een ontwerpende aanpak biedt kansen en oplossingen in gebiedsprocessen.
• Benut de mogelijkheden van een actief grondbeleid in het realiseren van de opgaven.
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Inleiding

1.1

Aanleiding en doel

In het Friese veenweidegebied komt een aantal grote opgaven samen. Een deel hiervan is door de provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân en de veenweidegemeenten vastgelegd in het Veenweideprogramma 2021-2030
(verminderen uitstoot broeikasgassen, tegengaan bodemdaling, klimaatadaptatie en perspectief voor
landbouw). Daarnaast zijn voor dit Friese veenweidegebied in provinciaal beleid, maar ook in landelijk beleid,
opgaven geformuleerd op het gebied van landbouw (landbouwagenda), biodiversiteit (agenda Herstel
Biodiversiteit, Nota weidevogels 2021-2030), water (KRW, Klimaatadaptatie), stikstof (gebiedsgerichte
stikstofaanpak), natuur (beheerplannen Natura 2000, Natuer mei de Mienskip). In diverse gebiedsagenda’s
en regiodeals waarin gebiedspartners samenwerken, zijn diverse van deze opgaven en ambities benoemd.
Het Veenweideprogramma beoogt de eigen ambities zo veel mogelijk te koppelen aan deze doelen. Dat moet
gebeuren in een gebiedsaanpak waarin samen met betrokkenen van onderop wordt ingevuld wat in dat
gebied kan en wenselijk is. De afgelopen jaren zijn in een zestal pilotgebieden al ervaringen opgedaan met
deze gebiedsgerichte aanpak.
Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben voor de herijking in 2022 behoefte aan een integraal inzicht
in de maatschappelijke opgaven en onderlinge samenhang van de verschillende beleidsopgaven in het
veenweidegebied. Dit inzicht moet bijdragen aan de herijking van het Veenweideprogramma en de specifieke
aanpak en prioritering van specifieke deelgebieden binnen het veenweidegebied.
Het doel van deze studie is integraal inzicht te verschaffen in de ruimtelijke structuur van het Friese
veenweidegebied en de verticale gelaagdheid van zowel de ruimtelijke als de sociaaleconomische opgaven en
ambities die er gelden voor het Friese veenweidegebied om daarmee een basis te vormen voor het verder
prioriteren en programmeren van de gebiedsaanpak in het kader van het Veenweideprogramma.

1.2

Aanpak

De aanpak bestaat uit een analyse van de relevantste beleidsdocumenten in combinatie met een ruimtelijke
data-analyse om in beeld te brengen welke opgave waar precies ligt in het Friese veenweidegebied. Deze
werkwijze is aangevuld met negen (groeps)interviews met in totaal zestien beleidsmedewerkers van
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân rondom de verschillende sectorale opgaven. De resultaten van deze
gesprekken en ruimtelijke analyses zijn tevens besproken in een workshop met (een selectie) van deze
beleidsmedewerkers en medewerkers van het Veenweideprogramma.
Gaandeweg de studie ondervonden we dat de opgaven vaak niet concreet ruimtelijk specifiek te maken zijn
binnen het veenweidegebied (staan niet op kaart of zijn geografisch niet afgebakend) en dat niet alle
opgaven zijn vertaald in concreet vastgesteld beleid, waardoor een ruimtelijke differentiatie niet altijd
mogelijk was.
Om toch inzicht te krijgen in waar verschillende opgaven samenkomen, hebben we het Friese
veenweidegebied (de contouren uit het Veenweideprogramma; Figuur 2.3) op basis van de watersystemen
van de peilbeheerkaart en harde infrastructuurgrenzen, zoals snelwegen en grote waterwegen, opgedeeld in
negentien deelgebieden (zie Figuur 1.1b). Deze deelgebieden zijn weer te aggregeren naar hoofdgebieden
(zie figuur1.1a).
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Hoofddeelgebied 1, met daarin deelgebied 1 t/m 5, ligt in de Noordelijke Wouden en maakt deel uit van de
noordwestelijke uitloper van het Drents Plateau. Het gebied omvat gronden die boven en beneden NAP
liggen. Het (hoog)veen is tegenwoordig verdwenen boven de 0-NAP-lijn, waardoor het zand boven de 0-NAPlijn aan het oppervlak ligt. Volgens de Structuurvisie 2014 (Grutsk op ‘e Romte!) van provincie Fryslân is de
overgang (het contrast) van het open veenweidegebied met de dichte verkavelingsstructuren van
elzensingels en houtwallen op de zandgronden karakteristiek (en van provinciaal belang) in dit deelgebied.
Hoofddeelgebieden 2 en 6 maken deel uit van het Laagveengebied, ook wel het Lage Midden genoemd. Dit
gebied is een laaggelegen kom tussen het aan zand grenzende oostelijke deel en het aan het westelijke deel
kenmerkende Merengebied, met meren en kronkelende waterverbindingen. Kenmerkend zijn de grote,
planmatig ontgonnen diepgelegen veenpolders, zoals de Grote Veenpolder.
Hoofddeelgebied 3, 4 en 5, met daarin deelgebieden 8 t/m 16, maken deel uit van het Merengebied. Dit
gebied wordt gekenmerkt door de vele grote en kleinere meren en vaarten. Om de meren heen ligt een
uitgestrekt laagveengebied dat ontgonnen is. Deze ontginningen en turf- en zoutwinning en de hierna
ontstane bodemdaling hebben aan de vorming van de meren bijgedragen. Kenmerkend is de grootschalige
openheid met opstrekkende verkaveling rondom de meren en kronkelige waterwegen.
Hoofddeelgebied 7, bestaande uit deelgebied 19, ligt in de Zuidelijke Wouden, gelegen op de westelijke
uitloper van het Drents Plateau. Het veen ontstond vanuit de lage, natte plekken van het plateau en in de
beekdalen en groeide vervolgens ook het hoger gelegen dekzandgebied op, met als gevolg dat zich toen over
vrijwel het gehele gebied een dik pakket (hoog)veen uitstrekte, hetgeen later weer grotendeels is
ontgonnen.

Figuur 1.1

1.3

Indeling veenweidegebied in 7 deelgebieden (links) en in 19 deelgebieden (rechts).

Leeswijzer

In dit rapport bespreken we in hoofdstuk 2 de bestaande beleidsopgaven in relatie tot het Friese
veenweidegebied, waar deze opgave zich voordoet binnen het gebied en gaan we in op de belangrijkste
spanningen en (mogelijke) synergie van de belangrijkste beleidsvelden met de veenweideaanpak. Vervolgens
schetsen we in hoofdstuk 3 kort de ontwikkelingen in de landbouw in het Friese veenweidegebied. In
hoofdstuk 4 schetsen we de (stapeling van) opgaven in negentien deelgebieden in de Friese veenweiden en
geven hier duiding aan in relatie tot kansen voor een gebiedsgerichte aanpak en sluiten we dit hoofdstuk af
met enkele overwegingen die we mee willen geven aan de gebiedsgerichte aanpak in het Friese
veenweidegebied.
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Wageningen Environmental Research Rapport 3162

2

De opgaven in het Friese
veenweidegebied

Het Veenweideprogramma 2021-2030 Foarút mei de Fryske Feangreiden (maart 2021) kenschetst de
problematiek in het Friese veenweidegebied in het voorwoord kernachtig.
“Bewoners en ondernemers zijn er al eeuwenlang vertrouwd met wonen en werken ‘op ‘t fean’
Dat de bodem er daalt, is voor hen geen nieuw fenomeen. De laatste decennia zijn de effecten
van bodemdaling wel nijpender geworden. Woningen, wegen en riolering verzakken.
Natuurgebieden verdrogen doordat ze steeds hoger komen te liggen ten opzichte van
omliggend agrarisch gebied. De kwaliteit van het landschap verandert en de biodiversiteit
neemt af. Het waterbeheer wordt complexer en duurder. De polderkaden langs boezemvaarten
en meren moeten vaker worden opgehoogd en de verschillen tussen boerensloten en
hoogwatersloten langs woningen nemen toe. De grondwaterstanden zakken gestaag waardoor
in de toekomst meer water vanuit de oostelijke zandgronden en de Noordelijke klei naar ‘it lege
midden’ stroomt. Hierdoor neemt de verdroging van de zandgronden toe en trekt de verzilting
vanuit de Waddenzee verder landinwaarts.”
Het is een enorme opgave om deze problematiek aan te pakken en de provincie Fryslân en Wetterskip
Fryslân wil dit samen met de bewoners en ondernemers in het gebied integraal aanpakken. In de volgende
paragrafen gaan we eerst in op het Veenweideprogramma (par. 2.1) en werken vervolgens deze opgaven
een voor een nader uit. In pararaaf 2.15 gaan we in op de synergie en spanningen tussen de verschillende
opgaven en ontwikkelingen.

2.1

Veenweideprogramma Fryslân

Ambities en doelen
De ambitie voor het Friese veenweidegebied voor de lange termijn (2050) is een blijvend evenwicht, waarin
veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt. De kwaliteit van landschap en natuur is
verbeterd. Funderingen worden niet verder aangetast. Ook de leefbaarheid en vitaliteit staan op een hoog
peil; de landbouw heeft zich aangepast aan de veranderde omstandigheden en recreatie en toerisme hebben
zich verder ontwikkeld.
Deze ambitie is in het Veenweideprogramma vertaald in duidelijke doelen voor 2030:
• De uitstoot van broeikasgassen is met 0,4 megaton CO2-equivalenten per jaar afgenomen.
• De negatieve effecten van bodemdaling zijn verminderd (gemiddeld 0,2 cm minder bodemdaling per jaar;
daarnaast beperken en compenseren van negatieve effecten).
• De landbouw heeft een duurzaam toekomstperspectief.
• Het watersysteem is water-robuust en klimaatbestendig ingericht.
Reductie uitstoot broeikasgassen door hogere grondwaterpeilen
De Friese opgave voor reductie van de broeikasgasemissies uit het veen komt voort uit de afspraken die op
nationaal niveau zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Landelijk is de reductiedoelstelling 1 Mton CO2-eq per
jaar. Om een reductie van 0,4 Mton CO2-eq per jaar in het Friese veenweidegebied te bereiken en de
bodemdaling te verminderen, wil men de komende jaren via maatwerk zo veel mogelijk 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 (zie Figuur 2.1; kleidek op dik veen en puur dik veen). Het gaat
om een gemiddeld streefpeil. Concrete omstandigheden per gebied zijn bepalend voor een verdere invulling
daarvan. Bij de herijking in 2022 – of in een later stadium – wordt een besluit genomen of naast de gebieden
met een dik veenpakket ook de veengebieden met een veenpakket dunner dan 80 cm (inclusief de moerige
gronden) en de veengebieden met een dik kleidek (dikker dan 40 cm) een bijdrage moeten leveren aan de
taakstelling die is afgesproken in het Klimaatakkoord.
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Figuur 2.1

Bodemtypes in veenweidegebied (uit Achtergronddocument Veenweideprogramma 2021-2030;

Figuur 3.2).
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Figuur 2.2

Drooglegging (ontvangen van Wetterskip Fryslân; gebaseerd op de gemiddelde van hoog

(meestal winter) en laag (meestal zomer)peil en de 50% hoogteligging (mediaan) van het perceel volgens
AHN4).

Om inzicht te krijgen waar het grondwaterpeil al voldoet aan de norm en waar het peil nog verhoogd moet
worden, hebben we gebruikgemaakt van een droogleggingskaart van Wetterskip Fryslân (zie Figuur 2.2).
Drooglegging (cm -mv) geeft het verschil tussen maaiveld en het peil in de sloot. Dit is dus niet de
grondwaterstand, maar slootpeil en grondwaterstand houden uiteraard wel verband met elkaar. Een lagere
drooglegging betekent een hogere grondwaterstand. De inzichten zijn dus indicatief.2
In grote delen van het Friese veenweidegebied ligt het daadwerkelijke slootpeil lager dan 40 cm -mv. Uit
Tabel 2.1 volgt dat 19% van de agrarische percelen op het dikke veenpakket binnen de begrenzing van het
veenweidegebied een drooglegging heeft van 40 cm -mv of kleiner.
Per deelgebied zien we verschillen. Van de deelgebieden met meer dan 1.000 ha dik veenpakket heeft in
deelgebied 6 (waarin de Alde Feanen is gelegen) en in deelgebied 15 (tussen de Fluessen en het Slotermeer)
meer dan een derde van het agrarische areaal een drooglegging van minder of gelijk aan 40 cm -mv. Er zijn
ook verscheidene gebieden met meer dan 1.000 ha waarvan rond de 15% van het agrarische areaal een
drooglegging van minder of gelijk aan 40 cm -mv heeft. Deze gebieden liggen in het zuiden en zuidoosten
(deelgebied 16 t/m 19) en in het midden (deelgebied 9) van het Friese veenweidegebied. Kijkend naar de
primaire opgave van het Veenweideprogramma – reductie van 0,4 Mton CO2-eq – ligt de grootste opgave in
deelgebieden 7, 9 en 10 in het midden en deelgebied 16, 17 en 18 in het zuidelijk deel van het Friese
veenweidegebied.

2

Veenoxidatie wordt in grote mate bepaald door de diepte waar de grondwaterstand uitzakt. De gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG) is hiervoor een goede maat. Deze GLG is voor heel Fryslân in de grondwaterstudie Fryslân
(Grondwateratlas Fryslân 2020) berekend. Het valt echter buiten de scope van deze studie om te bepalen hoe groot de
broeikasgasemissies zijn in het Friese Veenweidegebied en we hebben daarom gebruikgemaakt van beschikbare data m.b.t. tot
drooglegging. In 2018 hebben Van den Akker et al. een inschatting gemaakt van de broeikasgasemissies in het Friese
veenweidegebied (eveneens gebaseerd op drooglegging).
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Tabel 2.1

Overzicht van het areaal landbouwgrond op veengrond en op het dikke veenpakket per

deelgebied, uitgesplitst naar areaal met drooglegging van 40 cm -mv en indicatieve CO2-reductieopgave
(Bron: Wetterskip Fryslân, bewerkt door WENR).
Deelgebied

Landbouw-

Landbouwgrond op dik veenpakket

grond op veen
Totaal

Totaal

Met drooglegging max 40cm -mv

Indicatie CO2reductieopgave*

(ha)

(ha)

(ha)

(%)

(ton CO2-eq)

1

2.155

395

160

41%

3.768

2

1.033

207

45

22%

2.603

3

2.805

339

50

15%

4.645

4

1.225

377

155

41%

3.563

5

2.336

731

46

6%

10.987

6

3.756

2.095

931

44%

18.667

7

8.343

3.913

824

21%

49.521

8

1.885

250

79

32%

2.738

9

5.494

4.033

599

15%

55.053

10

3.770

2.844

234

8%

41.831

11

2.661

1.636

389

24%

19.992

12

2.128

481

22

5%

7.365

13

1.569

495

28

6%

7.488

14

1.264

67

0

0%

1.076

15

3.005

1.791

638

36%

18.477

16

4.788

3.404

497

15%

46.612

17

5.238

2.822

426

15%

38.399

18

6.505

3.904

547

14%

53.800

19

3.775

1.013

176

17%

13.418

61.579

30.800

5.847

19%

400.000

Totaal

* Indicatief getal; berekend door het aandeel dik veen met drooglegging > 40 cm te delen op totaal dik veen met drooglegging > 40.

Het toekomstige waterbeheer zal dus moeten zorgen voor het verminderen van de bodemdaling en
broeikasgasemissies. Het huidige watersysteem is kwetsbaar voor klimaatverandering. De ontwatering van
veenweide leidt ertoe dat er vanuit de hogere oostelijk gelegen zandgronden en de westelijke gelegen
kleigronden diep grondwater naar het veen stroomt en afgevoerd wordt naar de Waddenzee. Door
bodemdaling en in combinatie met peilverlagingen neemt de toestroom van grondwater naar het
veenweidegebied in de toekomst toe met circa 50%. De dominante invloed van het veengebied op het
grondwatersysteem wordt dus steeds groter, met als gevolg dat verdroging van de zandgronden op langere
termijn toenemen. Een hogere grondwaterstand, en daarmee een vermindering van de bodemdaling, beperkt
deze negatieve effecten (Grondwateratlas van Fryslân 2020).
Beschikbaarheid van voldoende water in droge tijd aangevoerd vanuit het IJsselmeer is als gevolg van
klimaatverandering niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zal bij hogere peilen de waterbergingscapaciteit
afnemen en kunnen langdurige of heftige regenbuien eerder tot wateroverlast leiden. Door waterberging te
creëren, kan het verlies van deze bergingscapaciteit worden gecompenseerd en kan extra water worden
opgeslagen voor perioden van langdurige droogte. Het Veenweideprogramma geeft aan dat hiervoor ruim
1.300 ha waterberging nodig is om de beoogde peilverhoging op het dikke veenpakket te compenseren.
Gevolgen bodemdaling voor funderingen en infrastructuur
Door de maaivelddaling krijgen steeds meer houten funderingen te kampen met paalrot (schimmel). Dat
probleem is de afgelopen decennia al ontstaan en bij doorgaande maaivelddaling in het veenweidegebied
zullen naar schatting minimaal 3.000 en maximaal 7.000 woningen hier de komende jaren mee te maken
krijgen. In het kader van de funderingsaanpak wordt onderzocht welke vormen van ondersteuning kunnen
worden geboden aan eigenaren van woningen met funderingsschade. Met het beperken van de bodemdaling
wordt het risico op het ontstaan van nieuw gevallen van funderingsschade beperkt.
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De bodemdaling heeft ook gevolgen (verzakkingen) voor infrastructuur en andere nutsvoorzieningen (zoals
riolen) en brengt extra kosten met zich mee. Het doel van het Veenweideprogramma is om met de
peilverhogingen de bodemdaling in 2030 te verminderen met 2 mm per jaar. Dat is overigens maar een deel
van de daadwerkelijke jaarlijkse bodemdaling.
Gevolgen bodemdaling voor verdroging natuurgebieden
Voor de natuurgebieden spelen de problemen met verdroging en de kwaliteit van het water. Door de
jarenlange bodemdaling (tot 1 cm per jaar) ligt het landbouwgebied inmiddels veel lager dan de natte
natuurgebieden (die van oudsher juist de laaggelegen gebieden waren) en daardoor moet water worden
ingebracht met vaak slechte kwaliteit en tegen hoge kosten. Hierdoor komt de realisatie van de natuurdoelen
in het veenweidegebied in het gedrang.
Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw
De landbouw, de grootste grondgebruiker van het Friese veenweidegebied, zal zich moeten aanpassen aan
de nieuwe omstandigheden (hogere grondwaterpeilen). Dit is niet gemakkelijk, omdat de bedrijfsvoering en
verdiencapaciteit sterk zijn gebaseerd op de huidige (vaak lage) grondwaterpeilen. Zorgen voor een
duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw is dan ook een belangrijke doelstelling die is opgenomen in
het Veenweideprogramma.
Gebiedsgerichte aanpak
Het Veenweideprogramma kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat in overleg met betrokken
grondeigenaren en belangenorganisaties in concrete gebieden wordt gezocht naar realisatie van de doelen
van het Veenweideprogramma in samenhang met andere opgaven die spelen in deze gebieden.
In de gekozen aanpak zijn geen heel duidelijke/dwingende kaders of randvoorwaarden meegegeven aan
deze gebiedsprocessen ten aanzien van bijvoorbeeld het peilbeleid. Het beoogde grondwaterpeil voor 2030 is
niet concreet vastgelegd in de beleidsplannen van waterschap en provincie. Doordat situaties verschillen van
plek tot plek en gedurende het jaar, willen provincie en waterschap dit via de gebiedsgerichte aanpak
uitwerken en hiervoor concrete plannen maken. Dat kan betekenen dat de uiteindelijke doelrealisatie die
deze processen opleveren, hoger of lager kan uitpakken.
In het Veenweideprogramma is gestart met zes concrete gebiedsprocessen. Dit zijn de ‘ontwikkelgebieden’
Hegewarren en Aldeboarn-de Deelen en de ‘kansengebieden’ Groote Veenpolder, Idzegea, Brekkenpolder en
Grouster Leechlân. De concreetste maatregelen worden op dit moment uitgewerkt in de twee
ontwikkelgebieden. In de kansengebieden staat het gebiedsproces nog in het teken van verkenningen,
(kleinschalige) onderzoeken en leren. Er zijn in deze gebieden nog geen concrete plannen voor
peilverhogingen.

2.2

Nationaal Programma Landelijk gebied en transitiefonds

Meer sturing vanuit het Rijk
Op rijksniveau wordt ook gewerkt aan een integrale gebiedsgerichte aanpak voor het landelijk gebied. Deze
aanpak wordt verder uitgewerkt in het Nationale Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit is zowel een
uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor het landelijk gebied als een uitvoeringsprogramma
voor het gebiedsgericht uitvoeren van bestaand beleid voor het landelijk gebied. Hieraan is ook een
transitiefonds gekoppeld waarin tot 2035 cumulatief € 25 miljard beschikbaar komt.
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Figuur 2.3

Aanpak gebiedsgerichte doelrealisatie NPLG (bron: Addendum 7e actieprogramma

Nitraatrichtlijn).

Provincies worden in dit kader gevraagd om integrale gebiedsplannen op te stellen waarin de doelen concreet
zijn uitgewerkt. Deze integrale gebiedsplannen moeten nauw aansluiten bij de verplichte gebiedsplannen die
vanuit de structurele aanpak stikstof (Wet Stikstofreductie en Natuurherstel) uiterlijk in juli 2023 moeten zijn
opgesteld.
Het is het de bedoeling dat het Rijk vervolgens afspraken gaat maken met provincies over de realisatie van
met name de internationale verplichtingen vanuit VHR/Stikstof, KRW en klimaat (CO2- reducties). Het Rijk wil
duidelijke en niet-vrijblijvende afspraken maken op deze beleidsdossiers (inclusief uitwerkingen per gebied)
en daarbij ook afspraken maken over beschikbare rijksbudgetten voor deze opgaven. Het recente Addendum
op het 7de actieprogramma Nitraatrichtlijn3 (waarin de overheid maatregelen aankondigt om te voldoen aan
de verplichtingen voor de Nitraatrichtlijn en KRW en derogatie te behouden) geeft aan dat dit programma het
gebruik van meer dwingende instrumenten niet categorisch uitsluit.
Daarnaast zullen in het NPLG structurerende keuzes worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de
instelling van overgangsgebieden rondom (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden of structurele
veranderingen van de landbouw in veenweidegebieden. Welke keuzes hierin zullen worden gemaakt en hoe
deze worden vastgelegd (instructieregels of in de bestuursovereenkomsten), moet nog worden uitgewerkt.
Een mogelijke ruimtelijke uitwerking van de structurerende keuzes is een uitwerking in een zonering van het
landelijk gebied. Scholten et al. (2021) geven een voorzet d.m.v. een indeling in A-, B-, C- en D-zones.
Zone A betreft goed geschikte landbouwgebieden met agrarische productie als hoofdfunctie. Zone B gaat
over gebieden waar de omstandigheden voor landbouw beperkend zijn, en deze geïntegreerd zouden moeten
worden met andere functies. Zone C omvat gebieden waar voor landbouw beperkingen gelden vanwege
grote nationale opgaven, zoals de reductie van stikstofemissies nabij waardevolle stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden (zone C2) en de aanpak van bodemdaling in veenweidegebieden (zone C1). Zone D ten slotte
betreft de natuurgebieden. Het Friese veenweidegebied bevindt zich grotendeels binnen zone C. In deze
gebieden ligt een zwaar accent op het verder extensiveren van de landbouw.
Extensivering van de landbouw krijgt in het landelijke beleid veel aandacht. Zo geeft het kabinet in het
Addendum op het 7de actieprogramma Nitraatrichtlijn aan dat de melkveehouderij in 2030 grondgebonden
moet zijn. Verder geeft het aan dat de maatregelen in het kader van de stikstofaanpak, zoals extensiveren in
3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/25/addendum-op-het-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn.
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aantallen dieren, kansen biedt om de doelen voor de Nitraatrichtlijn en de KRW te gaan halen (en derogatie
te behouden). Opkoop en beëindiging van veehouderijbedrijven kan deel uitmaken van het NPLG. Dit kan
betekenen dat de afname van de veestapel naar verwachting tussen de 20% en 30% zou moeten liggen, te
verdelen over runderen, varkens en pluimvee in de periode tot 2030. Specifiek voor het veenweidegebied zet
het kabinet, mede in het licht van de klimaataanpak, in op het verhogen van het waterpeil.
Passendheid Veenweideprogramma bij NPLG
Deze landelijke ontwikkelingen roepen wel de vraag op in hoeverre het huidige Veenweideprogramma
Fryslân aan deze verwachtingen vanuit het NPLG voldoet. Daarbij kan het gaan over de mate waarin het
Veenweideprogramma voldoet aan de garanties die het Rijk zal vragen aan de provincie omtrent
doelrealisatie. Daar komt nog bij dat het Rijk in het NPLG uitgaat van integraal gebiedsgericht beleid waarin
al de opgaven in het landelijk gebied moeten worden meegenomen. Het Veenweideprogramma past op het
eerste gezicht goed in dit gedachtegoed, omdat het al een vrij integrale gebiedsgerichte aanpak kent en dit
ook concreet maakt in gebieden als Aldeboarn-De Deelen.
Toch kan vanuit het NPLG een nog meer integrale aanpak gevraagd zijn, waarin ook doelen vanuit
VHR/stikstof en KRW integraal als gelijkwaardige doelen zijn opgenomen naast de bestaande doelen van het
Veenweideprogramma (reductie van CO2-uitstoot en bodemdaling, klimaatadaptatie en duurzame landbouw).
De consequentie van een keuze voor een nog integraler Veenweideprogramma kan zijn dat ook de andere
beleidsdoelen (natuur/stikstof, KRW) kunnen vragen om het opstarten van concrete gebiedsprocessen of het
nadrukkelijker koppelen van bestaande gebiedsprocessen aan het Veenweideprogramma. Dit verschilt
enigszins van de huidige aanpak waarin is gekozen voor het opstarten van gebiedsprocessen vanuit de
noodzaak/kansen voor reductie van broeikasgasemissies en bodemdaling en vervolgens andere opgaven
kunnen worden meegenomen.

2.3

Structurele Aanpak stikstof

De Rijksoverheid werkt samen met de provincies en sectoren aan een groot pakket maatregelen om de
natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Dit is een opgave met een hoge
prioriteit. Niet alleen om de natuur voldoende te beschermen, maar ook om maatschappelijke en
economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De structurele aanpak stikstof is het langetermijnplan voor
de aanpak van de stikstofcrisis (mei 2020). Belangrijke onderdelen van deze aanpak zijn: (1) de Wet
stikstofreductie en natuurherstel (Wsn); (2) extra investeringen van het Rijk in natuurherstel (3 miljard euro
t/m 2030) en (3) stikstofbronmaatregelen (vanuit het Rijk) om de stikstofbelasting op kwetsbare Natura
2000 gebieden te verminderen (o.m. 2 miljard euro voor landbouwmaatregelen).
In de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn)zijn de volgende omgevingswaarden opgenomen:
• 50% van de Natura 2000-gebieden moet in 2030 in orde zijn (wat overeenkomt met een vermindering van
26% op de totale stikstofuitstoot in Nederland).
• 74% van de stikstofgevoelige natuur in Nederland moet weer gezond zijn in 2035. Het coalitieakkoord
(2021) vervroegt deze doelstelling zelfs naar 2030.
Herstel stikstofgevoelige natuurgebieden
Het natuurherstelspoor is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Natuur (2021). Hiervoor is in totaal
(2021-2030) 3 miljard euro rijksgeld beschikbaar. Voor de eerste drie jaar is hiervan 600 miljoen
beschikbaar gesteld aan provincies voor verschillende concrete maatregelen, die zijn vastgelegd in Specifieke
Uitkeringen (SPUK’s). Voor Fryslân ging het om 6-10% van dit budget. Voor de tweede tranche is dus nog
zo’n 2,4 miljard euro beschikbaar. De verwachting is dat hierbij in toenemende mate aandacht zal zijn voor
maatregelen buiten de kwetsbare Natura 2000-gebieden in overgangsgebieden om bestaande
natuurgebieden te vergroten, om deze te kunnen vernatten of om de nabijgelegen hoge stikstofuitstoot te
verminderen (Kuindersma et al., 2021).
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Reductie stikstofuitstoot
Voor het stikstofreductiespoor zijn de komende jaren landelijk vele miljarden euro’s beschikbaar voor onder
meer het uitkopen van piekbelasters rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, maar ook voor het
omvormen van bestaande agrarische bedrijven naar extensievere vormen van landbouw (omschakelfonds)
en technische maatregelen, zoals verduurzaming van stallen. Vooralsnog is dit voornamelijk vormgegeven
via nationale subsidieregelingen.
Provincie Fryslân werkt aan het Friese Uitvoeringsprogramma Stikstof, waarin de opgave voor iedere sector
concreet wordt en waarin de gebiedsgerichte stikstofaanpak een belangrijk onderdeel is. De verwachting is
dat de melkveehouderij in het Friese veenweidegebied een generiekere bijdrage zal moeten leveren (20-25%
reductie van de ammoniakemissie geldend voor alle melkveehouderijbedrijven) en dat aanvullend daarop
rondom gebieden met een resterende opgave nog aanvullende maatregelen genomen kunnen worden door
bijvoorbeeld opkoop van bedrijven en/of extensiveren.
Gebiedsgerichte aanpak stikstof
Daarnaast werken de provincies in het kader van de structurele aanpak stikstof aan een gebiedsaanpak
waarin – naast natuurherstel en stikstofreductie – ook andere opgaven worden meegenomen. Deze verbrede
stikstofaanpak moet ‘indalen’ in de gebiedsgerichte aanpak vanuit het NPLG en biedt dus ook mogelijkheden
voor extra financiering vanuit het Transitiefonds. Gebiedsafspraken in het NPLG moeten duidelijk maken hoe
de landelijke doelen voor stikstofreductie en natuurherstel precies worden vertaald naar doelen per provincie
en gebied.
De provincie Fryslân heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak in en rondom de stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden. In de gebiedsgerichte aanpak stikstof wil provincie Fryslân samen met
waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen
verschillende vraagstukken tegelijk aanpakken. De provincie gaat als eerste aan de slag in de gebieden waar
de urgentie hoog en de impact groot is. Hiervoor zijn gebiedsanalyses gemaakt. In het Friese
veenweidegebied doet de stikstofopgave zich voor in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Alde Feanen
en Rottige Meenthe & Brandemeer. Ook Van Oordt’s Mersken, dat aan de rand van het veenweidegebied is
gelegen, is een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. In deze gebieden is de stikstofbelasting te hoog. De
overige Natura 2000-gebieden in het veenweidegebied (Groote Wielen, Deelen, Sneekermeergebied, Witte
en Zwarte Brekken en Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving) zijn niet stikstofgevoelig of hebben geen
stikstofopgave (zie Figuur 2.4). In dit rapport focussen we ons op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
in het veenweidegebied, namelijk Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer.
Gebiedsanalyses Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer
In de gebiedsanalyse voor Alde Feanen wordt aangegeven dat in het Natura 2000-gebied zelf de
maatregelen gericht zijn op de natuur overeind houden ondanks de te hoge stikstofdepositie. Het gaat met
name om aanpassingen in de waterhuishouding. Deze worden uitgevoerd in het kader van de
Gebiedsontwikkeling Alde Feanen en het LIFE-project Booming Business. Doordat de polders in de omgeving
qua maaiveldhoogte ten gevolge van lagere waterpeilen meer ingeklonken en gezakt zijn dan het
moerasgebied zelf, ligt Alde Feanen hoger dan de omgeving. Er zijgt (grond)water uit het gebied weg naar
de omgeving. Dit is in het gebied alleen maar aan te vullen met oppervlaktewater uit de Friese Boezem,
hetgeen meestal voedselrijker is en het gebied ongewild verrijkt. Er wordt daarom gewerkt aan verdere
vernatting van omliggende polders, zoals Aldeboarn, Hegewarren en Grouster Leeglân. Ook zijn verbindingen
met andere moerasgebieden nodig voor mitigatie van fauna. Deze verbindingszones liggen er deels al, maar
het is onduidelijk of deze toereikend zijn.
In de gebiedsanalyse Rottige Meenthe & Brandemeer wordt gedacht aan een gebiedsgerichte aanpak waarin
met een maatregelpakket de natuurkwaliteit wordt versterkt en de stikstofdepositie wordt verlaagd. Beoogde
maatregelen voor het verbeteren van de natuurkwaliteit zijn het intensiveren van het beheer en het
verbeteren van aanvoer van kwalitatief goed oppervlaktewater van buiten het gebied. Aanpassen van
waterpeilen rondom het gebied, om het water beter vast te houden in de moerasgebieden, is een lastige
kwestie. Enerzijds staat het gebied sterk onder invloed van de veel dieper gelegen Noordoostpolder, die veel
grondwater wegtrekt. Extra bufferzones met opgezette peilen zullen waarschijnlijk maar beperkt helpen.
Anderzijds is na een eerdere ruilverkaveling, waarin veel natuur is gerealiseerd, afgesproken dat er geen
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nieuwe natuurclaims op omliggende landbouw zal worden gedaan. Verbindingen met Weerribben en
Lindevallei zijn opties om het moerasgebied meer te ontsluiten voor fauna.
Voor zowel Alde Feanen als Rottige Meenthe & Brandemeer wordt emissiereductie in de landbouw als
belangrijkste knop gezien om lokaal aan te kunnen draaien om de depositie te laten afnemen. Dit kan door
meer generieke bronmaatregelen in de veehouderij in te voeren, zoals minder eiwitrijk voeren, meer
weidegang, stalinnovaties en water bij de mest bij toediening en aanvullend daarop gebied-specifiek in de
directe omgeving van de moerasgebieden de landbouw te extensiveren en/of bedrijven met een hoge
ammoniakemissie nabij de Natura 2000-gebieden op te kopen.
In Alde Feanen ligt momenteel al minimaal 74% van het areaal met stikstofgevoelige natuur onder de
kritische depositiewaarde. In Rottige Meenthe & Brandemeer wordt deze doelstelling nog niet gehaald, wel zit
hier al 50% van het areaal onder de kritische depositiewaarde. Ervan uitgaande dat iedere sector (landbouw,
industrie, mobiliteit, huishoudens en buitenland) proportioneel bijdraagt aan de depositiereductie is het voor
Rottige Meenthe & Brandemeer mogelijk om met de vier bronmaatregelen en aanvullend opkoop en/of
extensiveringsmaatregelen de stikstofdoelstelling van 74% areaal onder de kritische depositiewaarde te
bereiken (Gies et al., 2022). Geen van deze bronmaatregelen werkt direct door naar verhoging van het
grondwaterpeil in het Friese veenweidegebied. Bij opkoop van bedrijven liggen er, indien de grond van deze
bedrijven ook opgekocht worden, mogelijkheden deze in te zetten voor het realiseren van andere opgaven
(peilverhoging, weidevogelbeheer, natuurmaatregelen, extensieve en grondgebonden landbouw).
Specifiek kijkend naar het opkopen van bedrijven, dan liggen in deelgebied 6, 7 (rondom Alde Feanen), 17
en 18 (Rottige Meenthe en Brandemeer) veehouderijbedrijven (voornamelijk melkveehouderijen en een
enkele gespecialiseerde veehouderijen met pluimvee, varkens of kalveren) die voldoen aan de voorwaarden
voor de opkoopregeling (depositie > 2 mol N/ha/jr). Het gaat in potentie om bijna 100 bedrijven met een
areaal van ruim 7.000 ha die hieraan voldoen (zie Tabel 2.2). In andere deelgebieden liggen geen bedrijven
die hieraan voldoen en de opkoopregeling in het kader van de Aanpak Stikstof is hier dan ook niet van
toepassing (althans volgens de huidige voorwaarden).

Figuur 2.4

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Fryslân.
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Tabel 2.2

Overzicht van aantal potentiële piekbelasters en herstelinrichtingsmaatregelen rondom de

stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden per deelgebied.
Deel-

Stikstof, bedrijven die in aanmerking kunnen

Herstel- en inrichtings-

komen voor opkoop*

maatregelen buiten

gebied

begrenzing
Aantal bedrijven

Areaal (ha)

6

25

1.975

lokaal hydrologische maatregelen

7

23

1.782

lokaal hydrologische maatregelen

1
2
3
4
5

(niet op veen)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

14

1.112

18

34

2.406

96

7.275

Lokale kleinschalige maatregelen

19
Veenweide
totaal
* voldoen aan het criterium van minimaal 2 mol N/ha/jaar als depositiebijdrage op de stikstofgevoelige delen van Alde Feanen of
Rottige Meenthe & Brandemeer.

2.4

Klimaat

Het Klimaatakkoord dat op nationaal niveau in 2019 werd gesloten, kent de doelstelling om in 2030 49%
emissiereductie van broeikasgasemissies te behalen ten opzichte van de emissie van 1990 (deze bedroeg ca.
24 Mton CO2-eq).4 De EU5 heeft echter haar ambitie voor de klimaatdoelstelling voor 2030 verhoogt naar
55% reductie ten opzichte van 1990. Dit betekent dat ook Nederland meer zal moeten doen dan in het
huidige Klimaatakkoord is opgenomen. In het Coalitieakkoord 2021-2025 richt het kabinet zich bij de
uitwerking van beleidsmaatregelen op een emissiereductie van 60%. Daarmee wil het kabinet ervoor zorgen
dat het nieuwe streefdoel voor 2030 in de Klimaatwet van -55% ten minste wordt gehaald. Uiterlijk moet
Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. De huidige Klimaatwet zal op korte termijn worden aangepast om
deze in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet en het Coalitieakkoord.6 Het doel voor 2030 wordt
aangepast: van 49% naar ten minste 55%, inclusief landgebruikemissies. Het doel voor 2050 wordt
aangescherpt van 95% CO2-reductie naar klimaatneutraliteit.
Landbouw moet hier een bijdrage aan leveren via de veenweidegebieden (doel van het
Veenweideprogramma), veehouderij, minerale landbouwbodems, bomen, bos en natuur (zie o.a.
bossenstrategie) en glastuinbouw. Voor 2030 hebben de landbouw- en landgebruiksectoren (incl.
glastuinbouw) in het Klimaatakkoord een taakstellende opgave gekregen vanuit het kabinet om een
4

5
6

De CH4- en N2O-emissie vanuit de landbouw in 1990, Bron:
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/international/broeikasgassen.aspx. De reductiedoelstelling van 49% betreft
echter de totale nationale emissies en is niet een-op-een toe te passen op de verschillende sectoren.
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/11/kamerbrief-over-uitwerkingcoalitieakkoord-klimaat-en-energie/kamerbrief-over-uitwerking-coalitieakkoord-klimaat-en-energie.pdf

20 |

Wageningen Environmental Research Rapport 3162

additionele afname van 3,5 Mton CO2-equivalenten broeikasgasemissies in 2030 te realiseren (boven op
bestaand beleid).7 De ambitie is om de emissie in 2030 met 6 Mton CO2-eq te reduceren in Nederland,
waarvan 1 Mton CO2-eq door aanpak veenweidegebieden. De taakstelling voor landbouw na de
aangescherpte doelstellingen van het nieuwe kabinet moeten nog concreet gemaakt worden. De doelen voor
de veehouderij zijn ook (nog) niet regionaal gespecificeerd. Naast de 0,4 Mton CO2-reductie voor Friese
veenweidegebieden is de opgave voor de broeikasgasemissiereductie in de veehouderij dus nog niet
duidelijk. Wel is het zo dat de melkveehouderij binnen de totale veehouderij de grootste bijdrage levert aan
de broeikasgasemissie en dat het daarmee ook een opgave zal worden voor de melkveehouderij in het Friese
veenweidegebied. In de uitwerking van de integrale gebiedsgerichte aanpak in het NPLG zal deze
klimaatopgave worden meegenomen.

2.5

Natuurnetwerk Nederland en Natuurbeheersplan

Natuurnetwerk Nederland
De provincies hebben in 2014 met het Rijk afspraken gemaakt over de realisatie van het Natuurnetwerk
Nederland in 2027 (Natuurpact). Hierin zijn de ambities over de ontwikkeling en beheer van natuur in
Nederland vastgelegd voor de periode tot en met 2027. Het Rijk is verantwoordelijk voor de kaders en
ambities en legt verantwoording af aan de Europese Commissie over het nakomen van de Europese
verplichtingen. Provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van dit beleid. Het gaat daarbij
om het beheer en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden, het
agrarisch natuurbeheer en het soortenbeleid binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. De
bijbehorende middelen (geld via het Provinciefonds en grond uit de BBL-grondpot) zijn beschikbaar gesteld
aan de provincie via het Provinciefonds.
Figuur 2.5 laat de natuurgebieden in het Friese Veenweidegebied zien. Naast de beschermde natuur in het
Natuurnetwerk Nederland liggen ook buiten dit Natuurnetwerk door de provincie aangewezen waardevolle
natuurgebieden.

7

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord.pdf

Wageningen Environmental Research Rapport 3162

| 21

Figuur 2.5

Natuurnetwerk Nederland in Fryslân (Bron: Ontwerp Natuurnetwerk (NNN), 2021, provincie

Fryslân).

Natuurbeheerplan
In Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022 worden voor het veenweidegebied onderscheid gemaakt in het
laagveengebied en veenweide/Friese Merengebied. In het laagveengebied zijn bijzondere natuurwaarden
aanwezig dankzij de toestroom van kwelwater vanaf het Drents Plateau. Open water, moeras, rietvelden,
trilvenen en soortenrijke vochtige graslanden wisselen elkaar af. Deze laagveengebieden vormen een biotoop
waarvoor Fryslân in nationaal opzicht een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor de instandhouding.
Een aantal van de laagveengebieden heeft ook de status van Natura 2000-gebied.
Omdat veel van deze natuurgebieden hoger liggen dan de omringende landbouwgronden, is de toestroom
van kwel naar de natuurgebieden afgenomen en wordt, om verdroging te voorkomen, veelal gebiedsvreemd
water ingelaten. Door rondom de natuurgebieden agrarisch natuurbeheer en een hogere grondwaterstand
toe te passen, kan verdroging worden verminderd en een aantrekkelijk leefgebied gecreëerd worden voor de
soorten van de natte dooradering en open grasland (o.a. weidevogels).
Het Veenweidegebied/Friese merengebied vormt in internationaal opzicht een belangrijk leefgebied voor een
aantal ernstig bedreigde soorten; een aantal meren heeft dan ook een beschermde status als Natura 2000gebied gekregen. Rondom de Friese meren die aangewezen zijn als Natura 2000-gebied liggen de kansen
voor het agrarisch natuurbeheer in de leefgebieden natte dooradering en open grasland van het stelsel voor
Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer (ANLb).
Realisatie resterende ontwikkelopgave Natuurnetwerk (NNN)
Er ligt voor de realisatie van het NNN in 2027 in het Friese veenweidegebied nog een opgave van ruim
1.400 ha dat nog moet worden ingericht en waarvan nog ruim 800 ha moet worden verworven. De provincie
Fryslân heeft voor haar prioritering vier categorieën binnen het Natuurnetwerk Nederland (zie Tabel 2.3). In
deelgebieden 1 en 19 (gelegen in respectievelijk de Noordelijke Wouden en Zuidelijke Wouden) liggen de
grootste realisatieopgaven voor de realisatie van het Natuurnetwerk, met name voor provinciale doelen en
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KRW. Daarnaast ligt er een opgave in deelgebieden 6 en 7 (Alde Feanen, Aldeboarn-De Deelen), met name
in het kader van Natura 2000. Hier is al relatief veel grond verworven, maar deze moet nog ingericht
worden.

Tabel 2.3

Overzicht van totaal areaal landbouwgrond (op alle grondsoorten), gronden met een

realisatieopgave NNN (Bron: prioriteiten NNN, provincie Fryslân).
Deel-

Realisatieopgave NNN (ha)

gebied
Provinciaal netwerk

N2000

KRW Provinciale prioriteiten
210

Waarvan nog te verwerven

368

224

1

118

2

15

15

9

3

30

30

20

4

40

Totaal

19

5

15

6

21

120

7

65

127
80

3

19

0

15

15

143

83

192

31

80

38

8
9
10
11

2

2

5

3

12

42

4

46

43

13

1

17

18

12

14

38

6

45

29

15

24

16

8

17

32

18

43

19

29

Veen-

1

458

13
413

24

7

11

19

17

23

54

38

11

66

49

191

76

296

204

279

286

1.436

823

weide
totaal

Uitvoering Natuurnetwerk
De uitvoering van de resterende Natuurnetwerkopgave is voor een deel belegd in gebiedscommissies. Voor
het Veenweidegebied is vooral de gebiedscommissie Alde Feanen relevant. Daarnaast loopt het initiatief
‘Natuer mei de Mienskip’ (NmdM). Dit is een ‘Right to Challenge’-initiatief van agrarische en
natuurorganisaties en Wetterskip Fryslân om het realiseren van de restopgave NNN over te nemen van de
provincie. Het is een reactie op een besluit van de provincie om een deel van de natuuropgave te schrappen
vanwege geldtekort.
Na een verkenning ligt er nu een voorstel dat provincie en de organisatie van NmdM in partnerschap de
oorspronkelijke natuuropgave gaan realiseren. Bij diep ontwaterde percelen zal ook peilverhoging nodig zijn.
Het is dan ook de ambitie om deze opgave mee te koppelen met de veenweideopgave. Daarbij worden ook
de mogelijkheden voor een grondfonds/grondbank onderzocht.
Een deel van de Natuurnetwerkopgave zal via zelfrealisatie op bestaande agrarische bedrijven worden
gerealiseerd. Overigens blijkt uit verschillende evaluaties van het natuurbeleid dat pogingen in andere
provincies om realisatie van het Natuurnetwerk te combineren met vormen van landbouw (zelfrealisatie) in de
praktijk vaak tegenvalt. Voorbeelden daarvan zijn het Ondernemend Natuurnetwerk in Noord-Brabant en
realisatie Natuurnetwerk in de Krimpenerwaard. Zo blijken natuurdoelen vaak lastig inpasbaar in de agrarische
bedrijfsvoering (PBL, 2020: 97-99). Natte natuurdoelen blijken lastig inpasbaar voor met name reguliere
landbouwbedrijven. Succesfactoren voor zelfrealisatie zijn afwegingsruimte in natuurdoelen, een actieve
benadering van grondeigenaren en het bieden van vervangende grond in plaats van het bieden van een
vergoeding voor afwaardering van de grond. Het laatste betekent dan wel dat de overheid ruilgrond moet
aankopen om de natuurrealisatie door agrariërs mogelijk te kunnen maken (zie ook Kuindersma et al., 2020).
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2.6

Weidevogelbescherming

Nieuwe weidevogelaanpak
De provincie heeft als ambitie om de weidevogelpopulaties in Fryslân weer te laten groeien. Voor de
gidssoort grutto wordt daarbij gestreefd naar minimaal 10.000 broedparen in Fryslân in 2030. Doel is per
soort een opwaartse trend van circa 30% te realiseren die leidt tot duurzame populaties. In het kader van de
nieuwe weidevogelaanpak en het Aanvalsplan Grutto werkt de provincie aan het realiseren van grotere
aaneengesloten weidevogelgebieden. Het gaat om weidevogelkerngebieden, gebieden van minstens 250 ha
waarbinnen inrichting en beheer optimaal zijn afgestemd op de weidevogels. Ze bestaan uit natuurgebieden,
gebieden met agrarisch mozaïekbeheer of combinaties van beide. Ze liggen binnen weidevogelkansgebieden,
zoals deze in de Omgevingsvisie van provincie Fryslân zijn vastgelegd.
Weidevogelplusgebieden zijn de robuuste weidevogelkerngebieden uit het Aanvalsplan Grutto. Hier wil de
provincie een stapje verder gaan dan in de bestaande weidevogelgebieden en aaneengesloten beheerde
gebieden van 1.000 ha, met 300 ha kruidenrijk grasland en hoogwaterpeil, realiseren. Voor de
weidevogelgebieden is het streven dat 50% van het oppervlaktewaterpeil gemiddeld tussen de 0-40 cm -mv
voor de periode 15 februari tot minimaal 1 juli moet zitten, bijvoorbeeld via greppel- en slootplasdras,
rekening houdend met de gebied-specifieke omstandigheden, zoals de maaiveldhoogte en aanwezigheid van
weidevogels.
Vrijwillige deelname van agrariërs is uitgangspunt bij realisatie. De provincie zorgt voor de inrichting en in de
uitvoering spelen de agrarische collectieven een belangrijke rol. Beheersvergoedingen worden betaald via het
stelsel ANLb. Nationaal is extra budget vrijgemaakt voor het Aanvalsplan Grutto. In totaal is 62,5 miljoen
euro beschikbaar voor met name het beheer. De provincie moet de inrichting verzorgen en financieren. Hier
liggen koppelingsmogelijkheden met het Veenweideprogramma, met name ten aanzien van de
peilverhogingen. Voor de cofinanciering van de inrichtingskosten is ook budget beschikbaar vanuit LIFE IP
GrassBird Habitats.
Weidevogelkansgebieden in het veenweidegebied
De weidevogelkansgebieden liggen voor een groot deel in het Friese veenweidegebied. Omdat hier ook
gestreefd wordt naar gebieden met hoogwaterpeil, ligt er een sterke koppeling met de doelstellingen van het
Veenweideprogramma. Het gaat om ruim 50.000 ha (zie Figuur 2.6). Het kansrijke areaal verschilt per
deelgebied (zie Tabel 2.4). Vanuit Aanvalsplan Grutto wordt gewerkt met een werkkaart met stippen van
mogelijke locaties voor weidevogelplusgebieden. Deze kaart is nog niet formeel vastgesteld en is daarom niet
in Figuur 2.6 opgenomen. Tabel 2.4 laat wel zien in welke deelgebieden deze (potentiële) kansgebieden
liggen. Deelgebied 7 in het Lage Midden en deelgebied 10 en 11 in het Friese Merengebied zijn de kansrijkste
gebieden in het Aanvalsplan Grutto.
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Figuur 2.6

Tabel 2.4

Weidevogelkansgebieden (Bron: Omgevingsvisie Fryslân, 2020).

Overzicht areaal landbouwgrond binnen de weidevogelkansgebieden en aanduiding

kansgebieden uit Aanvalsplan Grutto per deelgebied.
Deel-gebied

Areaal weidevogelkansgebied

Aanvalsplan Grutto

ha
1

1.607

2

1.796

3

3.141

4

1.778

5

2438

6

2.803

potentieel kansgebied

7

6.918

kansgebied

8

1.984

9

3.787

potentieel kansgebied

10

2.086

kansgebied

11

2.431

kansgebied

12

2.896

potentieel kansgebied

13

1.958

14

2.764

15

1.076

16

3.801

potentieel kansgebied

17

3.479

potentieel kansgebied

18

3.646

19
Veen-

37
50.425

weide
totaal
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2.7

Kaderrichtlijn Water

KRW opgaven in Fryslân
De Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op de bescherming van het grond- en oppervlaktewater. De doelen
van de KRW moeten in 2027 zijn bereikt. In de interpretatie van de Europese Commissie betekent dit dat de
maatregelen, die nodig zijn om de doelen te bereiken, uiterlijk in 2027 moeten zijn getroffen. Het
daadwerkelijk bereiken van de goede toestand mag dan na-ijlen, mits dat te wijten is aan natuurlijke
omstandigheden, zoals de traagheid waarmee het watersysteem en de ecologie reageren op maatregelen.
Het omvangrijkste onderdeel van de KRW-maatregelen in Fryslân betreft de bescherming van het
oppervlaktewater. Duidelijk is dat nog veel maatregelen nodig zijn om de KRW-doelen in 2027 te halen en
dat dit niet in alle gebieden gaat lukken. Er is ook onvoldoende geld beschikbaar en daarom wordt er
geprioriteerd in maatregelen. Het prioritaire maatregelpakket bevat vooral inrichtings- en beheermaatregelen
voor de oppervlaktewateren en een pakket aan landbouwmaatregelen.
Waterlichaam polderveenvaarten
In het Friese veenweidegebied ligt voor het waterlichaam Polderveenvaarten (zie Figuur 2.7) nog een opgave
om ongeveer 25 km aan watergangen te verbreden. Voor het verbreden van deze vaarten moet agrarische
grond worden aangekocht. Dit is qua uitvoering gekoppeld aan de gebiedsprocessen vanuit het
Veenweideprogramma. In veel gebieden loopt nog geen gebiedsproces en dus komt het realiseren van dit
KRW-doel in 2027 mogelijk in gevaar. Verder wordt er gewerkt aan vispassages, het aanpakken van
overstorten en slib-af- en opvang in ondiepwaterzones, maar dat loopt buiten de gebiedsprocessen om.

Figuur 2.7

Waterlichaam Polderveenvaarten (Bron: Factsheet KRW - Stroomgebiedbeheerplan SGBP

2022-2027: p. 68).

KRW-maatregelen en de landbouw
Het pakket aan KRW-maatregelen voor de landbouw loopt langs twee sporen: via het ANLb met
vergoedingen voor blauwe diensten zoals randenbeheer binnen de categorie water en via DAW projecten en
Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (gericht op kennis delen, bodembeheer, precisielandbouw,
optimalisatie waterbeheer, voorkomen erfafspoeling) kunnen boeren maatregelen nemen om uit- en
afspoeling van nutriënten naar oppervlaktewater te voorkomen8. Het nemen van de maatregelen is een
vrijwillige keuze. Voor het randenbeheer is in het Natuurgebiedsplan 2022 een kaart opgenomen met

8

Daarnaast geldt het activiteitenbesluit milieubeheer met daarin verplichte teeltvrije zone per gewas opgenomen waar
gewasbeschermingsmiddelen en/of mest niet toegepast mogen worden. https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-07-01
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prioritaire gebieden waar het verminderen van de afspoeling van fosfaten en gewasbeschermingsmiddelen
prioriteit heeft (zie Figuur 2.8). De meest prioritaire gebieden (rood) zijn gelegen aan de westkant van het
veenweidegebied (deelgebied 6 en 8) en in Aldeboarn-De Deelen.

Figuur 2.8

Prioritaire gebieden voor randenbeheer (Bron: Natuurgebiedsplan 2022 provincie Fryslân).

Het vrijwillige randenbeheer interfereert met de mogelijke verplichting vanuit het 7e actieprogramma
Nitraatrichtlijn. Daarin wordt nu voorgesteld om bemestingsvrije bufferstroken van 2 meter langs sloten
verplicht te stellen om de derogatie voor de melkveehouderij te behouden. Daardoor zit er nu een rem op
het afsluiten van overeenkomsten. Als bufferstroken langs slootranden via deze weg verplicht worden, heeft
dit gevolgen voor de vergoedingen vanuit ANLb, omdat deze verplichte maatregelen niet gecombineerd
kunnen worden met beheervergoedingen vanuit het ANLb. In dat geval moet opnieuw bekeken worden hoe
om te gaan met de vrijwillige landbouwmaatregelen.
Ten aanzien van de bescherming van grondwaterkwaliteit ligt in het veenweidegebied een opgave voor
verdrogingsbestrijding van de Natura 2000-gebieden. De KRW-maatregelen om de verdroging te bestrijden,
liggen vast in de beheerplannen voor ieder Natura 2000-gebied. Daarnaast zijn mogelijk nog extra
maatregelen nodig vanuit de stikstofaanpak (zie stikstofaanpak).

2.8

Regionaal waterprogramma en waterbeheersplan

Het ontwerp Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) is een Omgevingsprogramma met beleidskaders
en uitwerkingen voor het provinciale waterbeheer en klimaatadaptatie. Het RWP is een wettelijk verplicht
programma dat een uitwerking is van de Friese Omgevingsvisie. Het Regionaal Waterprogramma is
kaderstellend. Waterschappen werken de Omgevingsvisie uit in een wettelijk verplicht
waterbeheerprogramma (WBP). Wetterskip Fryslân heeft daartoe het ontwerp Waterbeheerprogramma 20222027 opgesteld.
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RWP en peilbeleid voor het Veenweidegebied
Het RWP geeft aan om via duurzaam peilbeheer de verschillende gebruiksfuncties zo goed mogelijk te
bedienen. Met betrekking tot de grondwaterstanden voor landbouw is de doelrealisatie goed of optimaal.
Voor natuur is dit minder goed. Doelrealisatie voor de grondwaterafhankelijke natuur is slecht of matig. Via
verdrogingsbestrijding dient deze doelrealisatie verbeterd te worden.
Het peilbeleid (in het RWP en WBP) voor de veenweide volgt het Veenweideprogramma en de afspraken over
grondwaterpeilen die hierbinnen in de gebiedsgerichte aanpak via de geschetste bottom-upaanpak worden
vastgelegd. In het provinciale peilbeleid (RWP) zijn wel kaders meegegeven voor de waterpeilen in
natuurgebieden en de – niet concreet vastgelegde – zones rondom de natuurgebieden. In deze zones is het
peilbeheer wat aangescherpt door te stellen dat er geen verdere uitzakking van grondwaterpeilen mag
plaatsvinden dan 60 cm. Voor landbouwgebieden die natuur moeten worden maar die nog niet zijn
aangekocht, geldt het stand-still-principe. Hier mogen de peilen dus niet verhoogd of verlaagd worden.
De keuze voor peilverhoging in de rest van de landbouwgebieden wordt niet van bovenaf opgelegd, maar
moet van onderop komen. Het peilbeheer wordt via maatwerk per gebied ingevuld. Het streven vanuit het
Veenweideprogramma is om in 2030 voor het gebied met het dikke veenpakket tot een grondwaterstand van
gemiddeld 40 cm onder het maaiveld te komen. Via gebiedsprocessen in gesprek met de stakeholders wordt
gesproken over wat mogelijk is en welke compensatie en andere oplossingen daarbij horen om vervolgens de
uitkomst met betrekking tot het peilbeheer uiteindelijk vast te leggen in een peilbesluit.
Provinciaal watersysteem en klimaatadaptatie
De gevolgen van klimaatverandering zijn in het veenweidegebied vanwege de bodemdaling extra voelbaar.
Hogere grondwaterstanden moeten verdere veenoxidatie en bodemdaling voorkomen en verdroging in de
zandgronden en beekdalen verminderen. Voor de lange termijn (2050) wordt er in het kader van een blauwe
omgevingsvisie (BOVI) en de 2e fase Lange Termijn Boezemverkenning gewerkt aan een
langetermijnverkenning van het hele provinciale watersysteem met als doel om de veranderingen in het
klimaat te kunnen opvangen en een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem te behouden. De BOVI voor
Fryslân is bedoeld als een integrale langetermijnvisie voor de toekomst van het Friese watersysteem en het
beheer ervan, inclusief de ruimtelijke implicaties. In de 2e fase Lange Termijn Boezemverkenning (eind 2023
afgerond) worden de langetermijneffecten van de klimaatverandering op de boezem en aangrenzende hoge
zandgronden en polders inzichtelijk. Tevens wordt in verschillende varianten gewerkt aan oplossingen
(technisch en ruimtelijk, adaptatie en acceptatie) voor de wijze waarop de Friese Boezem zich kan aanpassen
aan klimaatverandering.
De keuzes voor de toekomstige inrichting van de waterhuishouding in Fryslân kunnen grote gevolgen hebben
voor de toekomstige inrichting en gebruik van het veenweidegebied en specifiek voor de diepe veenpolders.
Grondwaterstudies laten zien dat de invloed van de ontwatering in deze gebieden reikt tot in de
zandgebieden. Een ontwerpstudie in het kader van Places of Hope (De Ruyter en Plambeck, 2018) schetst
het vernatten van de diepe veenpolders als een van de manieren om het Friese watersysteem
klimaatrobuuster te maken. Hierbij wordt gesteld dat door vernatten van de diepe veenpolders tegendruk
wordt geboden voor het opkwellende grondwater. Hierdoor zal de drainerende werking van de diepe
veenpolders afnemen en zal de verdroging in de aanliggende Natura 2000-gebieden en de beekdalen
verminderen.
Beleidsmatige keuzes over o.m. de toekomstige inrichting van de diepe veenpolders zijn nog niet gemaakt en
hier liggen nog meerdere scenario’s op tafel waaronder ook scenario’s waarin de bemaling van deze gebieden
in stand blijft. De besluitvorming hierover ligt politiek en maatschappelijk zeer gevoelig omdat het over het
algemeen gaat om goede landbouwgebieden. Verdere vernatting is zowel een bedreiging voor de bestaande
landbouw als het bestaande landschap. De keuzes hierover worden gemaakt in de herziening van de
Omgevingsvisie in 2026.
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2.9

Landbouwagenda en regiodeal Natuurinclusieve landbouw
Noord Nederland.

Friese landbouwagenda
Landbouw (melkveehouderij) is de grootste gebruiker van het veenweidegebied. In de Friese
Landbouwagenda (2021) staat het streven naar een Vijfsterren landbouw in 2030 centraal. De 5de ster staat
voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het sluiten van kringlopen, grondgebondenheid en goed zorgen
voor bodem, water, biodiversiteit en dierenwelzijn valt hieronder. Diversiteit in ondernemerschap staat
daarin voorop. Binnen de agenda zijn de volgende thema’s uitgewerkt:
1.

Maximale toegevoegde waarde voor lokale ketens.

2.

Efficiënt en duurzaam voor de wereldmarkt.

3.

Nieuwe vormen van agrarische diensten en producten.

4.

Versterken agrarisch ondernemerschap.

5.

Productiewaarden versterken door kennis & innovatie.

6.

Waarde toevoegen vanuit gebiedswaarden, biodiversiteit en grondgebondenheid.

De provincie kiest voor een regierol en een gebiedsgerichte aanpak. Het veenweidegebied is een van de
gebieden. Hierbij wordt het beeld gebruikt van een treintje. Het programma wat al loopt in een gebied is de
locomotief en trekt de andere opgaven mee; er worden wagonnetjes aan gekoppeld in hetzelfde gebiedsproces,
dus zonder een nieuwe structuur en werkwijze in te richten. De gebiedsprocessen in het kader van het
Veenweideprogramma kunnen een locomotief zijn. Voor de uitvoering van de Landbouwagenda is 2,4 miljoen
euro beschikbaar, waarvan 1 miljoen voor een transitiefonds voor natuurinclusieve landbouw.
Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
Daarnaast is er geld voor projecten vanuit de regiodeal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland. Het
doel van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is om met een gebiedsgerichte aanpak
een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen, te toetsen en toepasbaar te
maken op basis van ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis over gebiedsparticipatie en
verdienmodellen. Het Friese Veenweidegebied is een van de acht aandachtsgebieden binnen deze regiodeal.
Het landbouwbeleid van provincie Fryslân kent binnen het veenweidegebied geen ruimtelijke differentiatie. In
hoofdstuk 3 gaan we nader in op hoe de landbouw zich ontwikkeld heeft in het Friese veenweidegebied.

2.10

Regionale Energie Strategie

In 2021 is een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld voor heel Fryslân. Voor zonne- en windenergie
bestaat een groot deel van het aanbod uit bestaande projecten in de pijplijn (80%). Voor de resterende 20%
wordt vooral gekeken naar zonne-energie. In de RES is veel aandacht voor bescherming van het Friese
landschap, participatie en lokaal eigenaarschap (liefst 50%).
Het windmolenbeleid zit in Fryslân, en zeker in het veenweidegebied, eigenlijk helemaal op slot. Alleen kleine
molens tot 15 meter zijn nog mogelijk, maar dan alleen voor eigen gebruik. Daarbij is nog wel een
uitzondering voor situaties waarin voldoende meters aan oude windmolens wordt opgeruimd.
Bij zonnevelden geeft de provincie voorrang aan zon op daken en aansluitend aan bestaande kernen. Provincie
Fryslân heeft met de verordening ‘Romte’ strenge regels gesteld voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond
en in natuurgebieden. Daarvoor is de Zonneladder ontwikkeld waarin een voorkeursvolgorde is opgenomen:
(1) zon op dak, (2) binnenstedelijk, (3) multifunctioneel ruimtegebruik en (4) natuur & landbouw.
Voor zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden zijn de voorwaarden dus het strengst.
Voorwaarden zijn dat de omgeving (lees: gebiedsinwoners) mee moeten profiteren en dat het onderdeel is
van een bredere gebiedsontwikkeling (bij GS ligt het beslissingsmandaat). Daarnaast zijn er mogelijkheden
voor de landbouw via groen gas. Dit is vooral gericht op monovergisting op de melkveehouderijbedrijven.
Verder zijn er mogelijkheden voor financiering van CO2-vastlegging via Valuta voor Veen (mogelijk ook in
combinatie met zonnevelden).
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In theorie zijn er wel kansen voor meekoppeling van – al dan niet tijdelijke – zonnevelden met de
stikstofopgave en peilverhoging, maar daar moet dan wel een goed verhaal onder liggen en de omgeving
moet meeprofiteren. In de praktijk blijkt dat ontwikkelaars van zonnevelden deze voorwaarden en
meekoppelkansen nog moeilijk kunnen realiseren. Dit vraagt dus om een actieve trekkersrol vanuit de
overheid. Daarbij komt nog dat uit recente initiatieven voor zonnevelden blijkt dat de beleidsmatige ruimte
voor zonnevelden in de praktijk zeer beperkt is. Indien vanuit het Veenweideprogramma dit soort initiatieven
noodzakelijk is voor realisatie van de doelen, vraagt dit om helder beleid en bestuurlijke afspraken.

2.11

Landschap en cultuurhistorie

Het open en uitgestrekte landschap in de Friese veenweiden, de verkavelings- en wegenpatronen waaruit de
ontginningsgeschiedenis is op te maken en het vaak eeuwenoude watersysteem, herbergen veel
landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorie. In de nota ‘Grutsk op de Romte’, dat ook een vertaling heeft
in de Omgevingsverordening, is een beleidsmatige invulling gegeven hoe nieuwe ontwikkelingen rekening
kunnen houden met deze kwaliteiten. Ook is er een kaart met waardevolle cultuurhistorische objecten en een
kaart met archeologische waarden (FAMKE).
In het Veenweideprogramma is aangegeven dat voor elk gebiedsproces een ecosysteem- en
landschapsanalyse gemaakt wordt en dat gemeenten gestimuleerd worden landschapsbiografieën op te
stellen voor deze gebieden. Deze kunnen als vertrekpunt en inspiratiebron dienen voor het in samenhang
ontwerpen en presenteren van gewenste ontwikkelingen mét ruimtelijke kwaliteit. In de ontwikkelde
TOOLKIT voor het Friese veenweidelandschap staat aangegeven hoe belangrijke maatregelen als
peilverhogingen, onderwaterdrainage, kadeversterkingen et cetera die nodig zijn om de doelen van het
Veenweideprogramma te behalen, beoordeeld kunnen worden ten aanzien van de kernkwaliteiten van de
veenweidegebieden en benoemt daarbij concrete ontwikkelkansen.

Figuur 2.9
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Landschapstypenkaart (Bron: Landschapstypenkaart, provincie Fryslân).
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Unieke natuur en landschappen van nationaal belang
De Alde Feanen, gelegen in het Friese veenweidegebied, is een van de twintig Nationale Parken in Nederland.
In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden. De Alde Feanen is uniek
vanwege de rijke natuur en cultuurhistorie, ontstaan vanuit veenafgravingen. De Nationale Parken zijn
opgericht door het Rijk, maar het beleid is met het sluiten van het Natuurpact overgegaan naar de
provincies. In de Alde Feanen bestaat het Overlegorgaan, waarin alle eigenaren, beheerders,
belangenvertegenwoordigers, ondernemers en bestuurders vertegenwoordigd zijn en zorg dragen voor
bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap, het versterken van de natuurbeleving, educatie en
voorlichting en vergroting van de bekendheid. De gebiedscommissie werkt in opdracht van de provincie
Fryslân aan een herinrichting van de Alde Feanen waarin maatregelen voor water, natuurherstel en recreatie
genomen worden.
Fryslân heeft ook twee nationale landschappen, te weten Noardlike Fryske Wâlden en Zuidwest-Fryslân. In
beide gebieden liggen delen van het Friese veenweidegebied. Dit is in 2004 door het Rijk aangewezen gebied
waarin zich een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie bevindt. De aanpak ligt nu
bij de provincies en provincie Fryslân wil de status van de twee Nationale Landschappen behouden, ook om
de grote inzet van partijen voor deze gebieden voort te zetten.
De Haskerveenpolder heeft een aanduiding vanuit het Rijk als waardevol wederopbouwlandschap, maar dat
is in juridische zin niet beschermd.

2.12

Bodem

Het Friese bodembeleid is nog in ontwikkeling. Recentelijk is de startnotitie Bodembeleid vastgesteld door GS
(nog niet vastgesteld door PS). Hierin staat ook de verdere verbreding van het bodembeleid centraal. Het
bodembeleid is gericht op een gezonde bodem/bodemecosysteem. Dit vloeit onder andere voort uit de
Omgevingsvisie, waarin gezonde bodem als ambitie wordt genoemd.
Het bodembeleid bouwt voort op de Europese bodemstrategie en heeft een vergelijkbare positie als water, in de
zin dat het raakt aan allerlei andere sectorale thema’s. De nadruk ligt heel sterk op het op orde brengen van de
basis. In het kader van het Veenweideprogramma wordt al gewerkt aan verschillende projecten rond
bodenverbetering. De aanpak is een beetje leren door te doen (living labs). Het Veenweideprogramma zit ook
dicht tegen bodem aan als het gaat om projecten als Klei in veen of vastleggen van CO2 of stikstof in de bodem.
Heel concrete doelen en handelingsperspectieven zijn er nog niet. Ook zijn er nog veel kennisvragen,
bijvoorbeeld over het effect van grondwaterpeilverhoging of digestaat-toediening voor de bodembiologie.
Ook bodemdaling, de verzakkingen en de verdichting van de bodem zijn thema’s in het bodembeleid.

2.13

Bossenstrategie

Vanuit provinciale (concept)uitwerking van de landelijke bossenstrategie 2030 zijn de ambities voor het
veenweidegebied beperkt. De provincie wil bomen en bossen die passen bij het landschap. Grootschalige
bosaanleg past niet bij het veenweidegebied. Toch zijn er wel andere mogelijkheden in het veenweidegebied
om CO2 vast te leggen, bijvoorbeeld door het aanleggen van moerassen. Concreet speelt dit in het
gebiedsproces de Hegewarren waar in een van de mogelijke scenario’s extra moeras wordt gecreëerd buiten
het huidige Natuurnetwerk. Dit roept vragen op over de financiering van het beheer en mogelijke kosten van
de compensatie van weidevogelgebieden die hierdoor verdwijnen.
Vanuit het Rijk is er geen duidelijke financiering gekoppeld aan de Bossenstrategie. Wel is er een bedrag
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Natuur voor compensatie van bossen die in het kader van
natuurbeheer zijn gekapt (41 miljoen euro voor 2021-2023) en mogelijk wordt het als regionaal doel
meegenomen in het NPLG. Verder moet er vooral worden aangesloten bij andere beleidstrajecten, zoals
realisatie NNN.

Wageningen Environmental Research Rapport 3162

| 31

2.14

Verstedelijking en infrastructuur

De vier noordelijke provincies (Friesland, Drenthe, Groningen en Flevoland) werken aan een Deltaplan voor
het Noorden, waarin het stedelijk netwerk van deze provincies beter verbonden moet worden met het
stedelijk netwerk in de rest van Nederland. Het Deltaplan is bedoeld als een aanbod in reactie op de
nationale opgaven op het gebied van woningbouw en economische structuurversterking en het potentieel
hiervoor in noordelijk Nederland te benutten.
Centraal staat daarin het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied via de Lelylijn. Dit is een nieuwe
spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad, die Lelystad en respectievelijk Groningen en
Leeuwarden met elkaar verbindt via de stations Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De beoogde tracés
lopen ook door het Friese veenweidegebied (tussen de Noordoostpolder en Drachten). Een tracé volgt min of
meer de A7 van Lemmer, langs het Tjeukemeer, Joure, Heerenveen Drachten) en het andere tracé loopt via
Kuinre langs/door de Grote Veenpolder en Natura 2000-gebied De Rottige Meenthe & Brandemeer.
Ontwikkeling en uiteindelijke besluitvorming over de Lelylijn en het tracé moeten nog gebeuren. Wel is
duidelijk dat als het doorgaat, dit een grote impact zal hebben op het landschap. Bij daadwerkelijke realisatie
van de Lelylijn wordt deze opgave waarschijnlijk gekoppeld aan een extra verstedelijkingsopgave, eveneens
met mogelijke consequenties voor het landschap in het Friese veenweidegebied.

2.15

Synergie en spanningen tussen sectorale beleidsopgaven
en Veenweideprogramma

Paragraaf 4.1 laat zien dat veel opgaven samenkomen in het veenweidegebied. In dit hoofdstuk gaan we in
op synergie en mogelijke spanningen/tegenstrijdigheden van het veenweideprogramma met de beleidsvelden
natuur & landschap, stikstof, landbouw, waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodem en energie en vice versa.
Tabel 2.5 geeft een eerst aanzet daartoe.

Tabel 2.5

Synergie en spanningen van de verschillende opgaven in het veenweidegebied.

Beleidsveld

Synergie/Kansen

Spanningen/Beperkingen

Realisatie

Bij de realisatie/inrichting van de resterende NNN-

De reikwijdte van deze opgave is beperkt. In het

Natuurnetwerk

gebieden (2027) staat het behalen van natuurdoelen

kader van de klimaatopgave zullen mogelijk veel

centraal. In het veenweidegebied zijn daarvoor

grotere delen van het veenweidegebied natter moeten

peilverhoging en extensivering van landbouw of

worden.

omzetting van landbouw naar natuur in het NNN
nodig. De maatregelen kunnen verdroging van

De natuurmaatregelen zijn niet altijd verenigbaar met

natuurgebieden en bodemdaling tegengaan.

de behoeften vanuit de landbouw. Dus wordt via de
bottom-upbenadering, waar ook het belang van

Uitvoering door ‘Natuer voor de Mienskip’ partijen

grondeigenaar en boer meespeelt, in voldoende mate

past bij bottom-up benadering van het

bijgedragen aan de natuurdoelstelling?

Veenweideprogramma; werkwijze is zoeken van
koppelkansen, ook om realisatie
sneller/efficiënter/goedkoper te maken, bovendien
belang grondeigenaar/boer voorop.
Weidevogelbeleid

Het beheer in nieuwe grotere aaneengesloten

Weidevogels vragen om hoge peilen in het voorjaar.

weidevogelgebieden, gericht op hogere waterpeilen

Dit is onvoldoende om de beoogde

(in het voorjaar) van 0-40 cm-mv, biedt kansen om

broeikasgasemissies jaarrond te reduceren. Te grote

CO2-emissie en bodemdaling te verminderen.

verschillen tussen peilen lijkt echter ook niet goed
voor de effectiviteit van weidevogelbeheer.
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Beleidsveld

Synergie/Kansen

Spanningen/Beperkingen

Stikstofbeleid

Gebiedsgerichte aanpak stikstofreductie i.c.m.

Geen formeel ruimtelijk beleid voor overgangszones

verdrogingsbestrijding in overgangszones rondom de

in Fryslân. De beoogde hydrologische maatregelen in

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in het

de gebiedsplannen zijn beperkt tot Natura 2000-

veenweidegebied geeft mogelijkheden om landbouw

gebieden of een kleine zone rondom.

te extensiveren en waterpeil te verhogen.
Potentiële maatschappelijke en politieke spanningen
Peilverhoging in de veenweidegebieden draagt bij aan

rondom verder extensiveren landbouw in Fryslân.

het verminderen van de verdrogingsproblematiek.
Beschikbare rijksbudgetten voor de stikstofopgave
kan aanjager zijn voor integrale gebiedsgerichte
aanpak.
KRW doelen

Verbreden watergangen en toepassen van

Vooralsnog gaat het niet om heel veel areaal waar de

bemestingsvrije bufferstroken kan bijdragen aan

maatregelen op worden toepast en zijn niet gericht op

extensivering landbouw.

vernatten van de agrarische percelen.
De uitvoering KRW-maatregel verbreding vaarten (en
aankoop landbouwgrond) is qua uitvoering afhankelijk
van integrale gebiedsaanpak veenweide, die nog niet
overal is opgestart. Dit geeft mogelijk een risico voor
doelrealisatie KRW in 2027.
Uitwerking actieprogramma 7e Nitraatrichtlijn kan
leiden tot verplichtstelling bufferstroken voor de
melkveehouderij. Het is nog onduidelijk hoe dit in
praktijk zal uitwerken.

Klimaatadaptatie

Synergie tussen klimaatadaptatie op

Doelen op niveau provinciaal watersysteem zijn nog

deelwatersysteem en doelen Veenweideprogramma.

niet concreet uitgewerkt in beleid, maar politieke
besluitvorming (2026?) kan voor bepaalde gebieden

Op lange termijn is het zeer waarschijnlijk dat

in veenweidegebied wel grote gevolgen hebben.

aanpassing van het provinciaal watersysteem (met
gevolgen voor het grondgebruik) noodzakelijk is in

Het ontbreken van een duidelijk perspectief voor

(delen van) het veenweidegebied vanwege

richting van provinciaal watersysteem maakt het

klimaatverandering en zoetwaterbeschikbaarheid.

lastig om in specifieke gebieden op korte termijn met
gebiedsprocessen te beginnen. Moet je nu wel grote

Bodem
Energie

Invulling hoe dit te bereiken, is nog open. Kan op

investeringen doen in gebieden waar op termijn heel

lange termijn een aanjager zijn voor

andere maatregelen nodig zijn vanuit

gebiedsontwikkeling.

kosteneffectiviteit en betrouwbare overheid?

Gezonde bodem is uitgangspunt bodembeleid. Sluit

Beleidsveld is nog in ontwikkeling, zal geen sturende

aan bij Veenweideprogramma.

opgave zijn in gebiedsontwikkeling.

Mogelijk synergie met zonne-energie (financiering) op

Zonnevelden zijn politiek en maatschappelijk

landbouwgrond en overgangszones rondom

omstreden. Strikte regelgeving (via de Zonneladder)

natuurgebieden, al dan niet in tijdelijke vorm.

maakt het moeilijk om in de praktijk te benutten.

Zonneweides kunnen bijdragen aan een economisch
rendabel veenweidegebied.
Landbouw

Streven naar meer natuurinclusieve en

Huidige landbouw is ‘gewend’ aan lagere peilen

kringlooplandbouw (zorg voor natuur,

(goede draagkracht in voorjaar) en de laatste 20 jaar

grondgebonden, minder gebruik grondstoffen, minder

alleen maar intensiever geworden (zie H3).

emissies). Deze landbouw kan goed aansluiten bij
hogere waterpeilen.

Robuust verdienmodel voor boeren onder natte
omstandigheden en/of omvorming naar natte teelten
ontbreekt.

Landschap en

Landschapskwaliteit kan baat hebben bij meer

Door vernatting van het veenweidegebied kan behoud

cultuurhistorie

extensievere veehouderij, met aandacht voor

van het bestaande landschap moeilijk worden door

landschapsbeheer.

bijvoorbeeld veranderend grondgebruik.

Verstedelijking en

Aanleg Lelylijn is mogelijk een aanjager voor

Met name een toekomstige Lelylijn kan forse ingreep

Infrastructuur

gebiedsontwikkeling en realisatie doelen

in landschap zijn en bovendien leiden tot extra

Veenweideprogramma.

verstedelijkingsopgave.
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3

Landbouwanalyse

In dit hoofdstuk maken we een ruimtelijke en economische analyse van de grootste gebruiker van het Friese
veenweidegebied: de landbouw. Welke ontwikkelingen in de landbouw zien we in de verschillende delen van
de veenweiden? Hiervoor maken we gebruik van de CBS-RVO-landbouwtellinggegevens en de Basis
Registratie Percelen.

3.1

Bedrijven, arealen en verdiencapaciteit

Het Friese veenweidegebied is een melkveehouderijgebied bij uitstek. Er zijn 1.074 agrarische bedrijven
geregistreerd bij de Landbouwtelling in 2020, waarbij het hoofdzakelijk gaat om gespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven (766 bedrijven, zie Tabel 3.1).9 Het merendeel van de resterende bedrijven zijn
245 overige rundveehouderijbedrijven (245 bedrijven). Dit zijn doorgaans voormalige
melkveehouderijbedrijven die aan het afbouwen zijn of het bedrijf op een andere manier voortzetten (bv.
jongvee houden of nog beperkte omvang gras- of maisteelt hebben).
Ca. 90% van het areaal in het Friese veenweidegebied wordt gebruikt door de melkveehouderij. De
gemiddelde bedrijfsoppervlakte voor de melkveebedrijven is 72 ha. De overige rundveehouderijbedrijven
hebben gemiddeld 17 ha per bedrijf.
De agrarische bedrijven in het Friese veenweidegebied hebben een (standaard) verdiencapaciteit10 van
91 miljoen euro (de totale verdiencapaciteit in provincie Fryslân is 379 miljoen euro). De verdiencapaciteit
van de melkveebedrijven is 105.000 euro per bedrijf, vergelijkbaar met het Friese gemiddelde en hoger dan
het landelijke gemiddelde. Per ha ligt de verdiencapaciteit van de melkveebedrijven in het Friese
veenweidegebied lager dan het landelijke gemiddelde. De verdiencapaciteit voor de overige
graasdierbedrijven ligt op ca. 10.000 euro per bedrijf.

9
10

NSO-typering 4500, zie https://edepot.wur.nl/537610
De vergoeding (in euro per bedrijf) voor de inzet van arbeid en kapitaal die een bedrijf op basis van standaarden gemiddeld in
een jaar behaalt met de agrarische productie, los van wie de arbeid of het kapitaal levert.
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Tabel 3.1

Aantal agrarische bedrijven en landbouw areaal per deelgebied (alle grondgebonden bedrijven)

(Bron: Landbouwtelling 2020, CBS en RVO, bewerkt door WENR).
DG7/

Aantal

Aantal

Aandeel

Areaal

Areaal

DG19

bedrijven

bedrijven

melkvee

totaal

melkvee

totaal

melkvee Bedrijven

Aandeel

Verdien-

Verdien-

Aandeel

areaal

capaciteit

capaciteit

verdien-

melkvee

Totaal

Melkvee

capaciteit
melkvee

1

%

ha

ha

%

mln. €

mln. €

%

153

99

65%

8.754

7.686

88%

12.0

11.1

92%

1

31

19

61%

1.659

1.399

84%

2.0

1.9

98%

2

19

10

53%

926

811

88%

1.4

1.3

91%

3

19

19

100%

1.658

1.658

100%

2.8

2.5

88%

4

44

26

59%

2.475

2.151

87%

2.2

2.2

100%

5
2
6
7

40

25

63%

2.036

1.666

82%

3.6

3.1

87%

177

128

72%

10.802

9.881

91%

15.1

13.5

90%

52

38

73%

3.312

3.065

93%

4.5

4.4

99%

125

90

72%

7.490

6.816

91%

10.6

9.1

86%

128

94

73%

7.853

7.024

89%

10.4

10.1

97%

8

42

34

81%

2.496

2.403

96%

2.9

2.9

100%

9

86

60

70%

5.357

4.621

86%

7.5

7.2

96%

141

104

74%

7.986

7.072

89%

12,2

10,7

88%

10

62

46

74%

3.452

3.149

91%

4,9

4,6

94%

16

79

58

73%

4.534

3.922

87%

7,3

6,1

84%

235

172

73%

12.384

11.182

90%

18,1

16,5

91%

11

58

44

76%

2.995

2.785

93%

4,1

4,0

98%

12

52

37

71%

2.358

2.166

92%

3,8

3,3

87%

13

41

27

66%

2.317

1.912

83%

3,0

2,6

88%

14

42

33

79%

2.126

2.015

95%

3,3

2,9

89%

15

42

31

74%

2.589

2.305

89%

3,9

3,6

92%

3

4

5

6

204

147

72%

11.388

10.181

89%

20,0

15,7

79%

17

107

74

69%

5.727

4.953

86%

11,0

7,3

66%

18

97

73

75%

5.661

5.228

92%

9,0

8,4

93%

7

36

22

61%

1.961

1.802

92%

3,4

3,1

91%

19

36

22

61%

1.961

1.802

92%

3,4

3,1

91%

Veenweide

1074

766

71%

61.127

54.827

90%

91,3

80,7

88%

4190

2459

59%

224.307

174.236

78%

378.7

260,3

69%

50025

14542

29%

1800.898

835.368

46%

6323.3

1346.3

22%

Friesland
Nederland

3.2

Grondgebondenheid

Grondgebonden melkveehouderij wordt maatschappelijk gezien als een breed gedragen toekomstperspectief.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het melkveebedrijf het ruwvoer zo veel mogelijk betrekt van het eigen
land en de mest hier ook weer kan afzetten. Er zijn verschillende criteria te hanteren voor
grondgebondenheid. We hanteren in deze studie de veebezetting in termen van aantal GrootVeeEenheden11
(GVE) per hectare. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of een melkveebedrijf de mest op eigen land kan
afzetten. Een extensief bedrijf heeft minder dan gemiddeld 1,5 GVE/ha en voldoende mogelijkheden tot afzet
mest op eigen land. Tot gemiddeld 2,3 GVE/ha is het mogelijk om, rekening houdend met derogatie
(maximaal 250 N/ha), nog grondgebonden te zijn. Boven de 2,3 GVE/ha worden bedrijven vaak als nietgrondgebonden beschouwd. Niet alle mest kan dan op het eigen bedrijf afgezet worden.

11

Eén GVE komt overeen met één melkkoe. Een kalf (0-1 jaar) telt voor 0,23 GVE en jongvee van 1 jaar en ouder telt voor
0,53 GVE.
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Tabel 3.2 geeft per deelgebied het percentage melkveebedrijven in de verschillende veebezettingsklassen.
Veel melkveehouderijbedrijven zijn grondgebonden in het Friese veenweidegebied: 83% zit onder de
2,3 GVE/ha en 48% zit onder de 2 GVE per ha. 9% van de melkveehouderijbedrijven is extensief en zou
zonder derogatie de mest op eigen land kunnen afzetten.
Per deelgebied verschilt de gemiddelde veebezetting (gemiddelde over alle melkveehouderijbedrijven in het
deelgebied). In deelgebied 2 en 3 (in de Noordelijke Wouden) en deelgebied 7 (Aldeboarn-De Deelen) is de
gemiddelde veebezetting rond de 1.8 GVE/ha, terwijl in deelgebieden in het zuidelijke deel een vaak hogere
veebezetting heeft van rond de 2.2 GVE/ha (zie Figuur 3.1).

Tabel 3.2

Intensiteit van de melkveehouderij (GVE/ha) en aantal melkveebedrijven per GVE/ha klasse

voor de deelgebieden in het Friese veenweidegebied (Bron: Landbouwtelling 2020, CBS en RVO, bewerkt
door WENR).
DG7/

GVE/ha

Percentage melkveebedrijven per GVE-klasse

DG19
<1,5 GVE

1,5 - 2,0 GVE

2,0 - 2,3 GVE

2,3 - 2,6 GVE

> 2,6 GVE

1,92

13%

46%

31%

8%

1%

1

1,88

11%

47%

42%

0%

0%

2

1,77

10%

60%

20%

10%

0%

3

1,82

21%

47%

26%

5%

0%

4

1,98

12%

46%

31%

12%

0%

5

2,05

12%

40%

32%

12%

4%

1,88

13%

55%

27%

5%

1%

6

2,00

13%

50%

21%

13%

3%

7

1,83

12%

57%

29%

2%

0%

1,97

11%

38%

36%

7%

6%
6%

1

2

3
8

2,07

3%

35%

41%

15%

9

1,92

15%

40%

33%

3%

7%

2,09

7%

27%

45%

14%

7%

10

2,01

11%

35%

41%

7%

7%

16

2,16

3%

21%

48%

21%

7%

2,02

7%

37%

37%

12%

8%

11

1,96

9%

36%

36%

14%

5%

12

2,11

3%

35%

49%

5%

8%

13

1,92

11%

30%

33%

15%

11%

14

1,94

9%

45%

30%

9%

6%

15

2,16

3%

35%

32%

16%

13%
12%

4

5

6

2,13

6%

31%

36%

15%

17

2,00

9%

36%

36%

9%

8%

18

2,25

3%

26%

36%

21%

15%

2,20

0%

32%

36%

18%

14%

2,20

0%

32%

36%

18%

14%

Veenweide

2,01

9%

39%

35%

11%

6%

Friesland

2,04

9%

38%

33%

13%

7%

Nederland

2,19

9%

29%

26%

15%

20%

7
19
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Figuur 3.1

Gemiddeld aantal GVE/ ha melkveehouderij in het Friese veenweidegebied

(Bron: Landbouwtelling 2020, CBS en RVO, bewerkt door WENR).

In de afgelopen tien jaar is de melkveestapel (uitgedrukt in GVE, incl. jongvee) in het Friese
veenweidegebied met 5% gestegen. In de afgelopen twintig jaar is de stijging 8%. Het areaal dat in gebruik
is bij de melkveebedrijven is de afgelopen tien jaar met 4% afgenomen en in de afgelopen twintig jaar zelfs
met 10% (zie Tabel 3.3). Er is dus sprake van een ontwikkeling geweest van meer dieren en minder grond in
de melkveehouderij en daar komt bij dat in de loop der jaren de melkproductie per koe is toegenomen.12 Er
vindt dus een intensivering van de melkveehouderij in het Friese veenweidegebied plaats.
Per deelgebied zien we grote verschillen (zie Tabel 3.3). In sommige gebieden vindt er krimp van zowel
aantal dieren als grond plaats, in andere gebieden is er een flinke toename van het aantal dieren. Ook zien
we in sommige gebieden een groei van het areaal. Dit komt niet doordat er landbouwareaal is bijgekomen,
maar waarschijnlijk hebben de bedrijven dan meer grond buiten het deelgebied in gebruik.

12

https://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=2523&themaID=2756&sectorID=3534
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Tabel 3.3

Relatieve ontwikkeling van GVE per deelgebied en landbouwareaal in gebruik bij de

melkveehouderijbedrijven in de deelgebieden in de afgelopen tien jaar (2020-2010) en de afgelopen twintig
jaar (2020-2000) (Bron: Landbouwtelling 2020, CBS en RVO, bewerkt door WENR).
Deel-gebied

Ontwikkelingen melkveehouderij
GVE 2020-2010

GVE 2020-2000

areaal 2020-2010

areaal 2020-2000

1

2%

10%

-8%

-7%

2

2%

19%

-1%

-8%

3

-2%

-2%

-5%

-62%

4

13%

42%

-30%

26%

5

12%

21%

-14%

-66%

6

30%

23%

18%

1%

7

-2%

6%

-8%

-11%

8

20%

33%

12%

8%

9

2%

16%

0%

1%

10

-14%

-2%

-13%

-12%

11

-5%

15%

0%

1%

12

-6%

-6%

-8%

-19%

13

7%

23%

0%

-4%

14

-2%

3%

4%

-8%

15

-1%

6%

2%

0%

16

0%

4%

-8%

-18%

17

7%

10%

1%

1%

18

6%

16%

-2%

-5%

19

18%

9%

4%

-19%

5%

9%

-4%

-11%

5%

8%

-4%

-10%

Veen-weide
totaal
Rest van
Fryslân

3.3

Potentiële stoppers

Om een inschatting te kunnen maken van landbouwgrond die op termijn vrijkomt, is het potentieel aantal
stoppers bepaald en het gezamenlijke landbouwareaal dat deze bedrijven in gebruik hebben. Als potentiële
stopper gelden bedrijven met een bedrijfshoofd van 55+ die geen opvolger hebben of waarvan niet bekend is
of er een opvolger is.
De verwachting is dat de komende jaren tot 2030/2035 ca. 250 bedrijven gaan stoppen in de Friese
veenweiden (zie Tabel 3.4). Deze potentiële stoppers hebben momenteel bijna 8.000 ha in gebruik. Deze
grond zal grotendeels weer beschikbaar komen voor de blijvers. Onder de melkveebedrijven gaat het om
16% van de bedrijven, met per deelgebied weer een grote diversiteit (zie Figuur 3.2). In de deelgebieden
waar de veenpolders liggen, is de verwachting dat relatief minder bedrijven zullen stoppen dan in
deelgebieden die in het Merengebied liggen.
De melkveebedrijven hebben nog relatief veel grond. In de categorie Overige rundveebedrijven is het
stopperspercentage veel hoger (53%). Deze bedrijven beschikken ook over veel minder grond. In deze groep
zitten veel kleine bedrijven die momenteel al aan het afbouwen zijn of meer hobbymatig doorgaan.
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Tabel 3.4

Indicatie potentiële stoppers tot aan 2030/2035 (Bron: Landbouwtelling 2020, CBS en RVO,

bewerkt door WENR).
Deel-gebied

Melkveebedrijven
Aantal

Overige rundveebedrijven

% stoppers Areaal stoppers (ha) Aantal stoppers

% stoppers

stoppers

Areaal
stoppers (ha)

1

3

16%

121

5

42%

52

2

3

30%

248

5

63%

43

0%

0

0

0%

0

4

4

15%

190

4

33%

47

5

5

20%

196

9

64%

220

6

5

13%

155

9

75%

166

7

11

12%

700

14

47%

255

8

5

15%

330

5

71%

54

9

13

22%

606

14

61%

337

10

10

22%

540

8

62%

125

11

8

18%

323

8

80%

142

12

6

16%

186

5

42%

90

13

6

22%

268

1

20%

5

14

7

21%

292

3

43%

26

15

3

10%

218

3

43%

26

16

11

19%

491

6

46%

117

17

9

12%

412

12

60%

115

18

9

12%

425

10

48%

129

3

19
Veen-

3

14%

193

5

42%

55

121

16%

5.890

126

53%

2.004

weide
totaal

Wageningen Environmental Research Rapport 3162

| 39

Figuur 3.2

Percentage potentiële stoppers melkveehouderij bedrijfshoofd 55+ zonder opvolger (Bron:

Landbouwtelling 2020, CBS en RVO, bewerkt door WENR).

3.4

Samenvatting

• Het Friese veenweidegebied is een melkveehouderijgebied bij uitstek met 1.074 agrarische bedrijven,
waarvan 766 gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven (stand van zaken 2020).
• De verdiencapaciteit van de melkveebedrijven is vergelijkbaar met het Friese gemiddelde en hoger dan het
landelijke gemiddelde.
• Het grootste deel (83% van de melkveehouderijbedrijven) in het Friese veenweidegebied is
grondgebonden (onder de 2,3 GVE/ha). 9% van de melkveehouderijbedrijven is extensief (onder de
1,5 GVE/ha).
• De gemiddelde veebezetting verschilt per deelgebied. In de Noordelijke Wouden en Aldeboarn-De Deelen
(deelgebied 2, 3 en 7) is deze het laagst (rond de 1,8 GVE/ha). Het zuidelijke deel van het
Veenweidegebied heeft gemiddeld de hoogste veebezetting (rond de 2,2 GVE/ha).
• In de afgelopen tien jaar is de melkveestapel (uitgedrukt in GVE, incl. jongvee) in het Friese
veenweidegebied met 5% gestegen. In de afgelopen twintig jaar is de stijging 8%. Het areaal dat in
gebruik is bij de melkveebedrijven is de afgelopen tien jaar met 4% afgenomen en in de afgelopen twintig
jaar zelfs met 10%. Er vindt dus een intensivering van de melkveehouderij in het Friese veenweidegebied
plaats.
• De verwachting is dat in het veenweidegebied in de periode tot 2030-2035 ca. 250 bedrijven gaan
stoppen. Deze bedrijven hebben bijna 8.000 ha landbouwgrond in gebruik.
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4

Synthese

In dit hoofdstuk gaan we in op de samenhang tussen de verschillende opgaven in het Friese
veenweidegebied en de ontwikkelingen in de landbouw. In Paragraaf 4.1 gaan we in op waar de opgaven in
de deelgebieden van het Friese veenweidegebied samenkomen, in pararaaf 4.2 reflecteren we hierop en in
Paragraaf 4.3 sluiten we af met een aantal overwegingen die we mee willen geven.

4.1

Kansen voor integrale aanpak gebiedsopgaven

In deze paragraaf combineren we de opgaven en ontwikkelingen per deelgebied en kijken daarmee waar
opgaven samenvallen. De belangrijkste opgaven van het Veenweideprogramma zijn het reduceren van
bodemdaling en broeikasgasreducties. Deze opgaven spelen door het gehele Friese veenweidegebied en
vooralsnog op het dikke veenpakket. Figuur 4.1 geeft een indicatie in welke deelgebieden de reductieopgave
het grootst is. Absoluut gezien is de opgave het grootst in het Lage Midden en de Veenpolders.

Figuur 4.1

Indicatie van de absolute omvang van de veenweideopgave per deelgebied.
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Figuur 4.2

Indicatie van de omvang van de veenweideopgave in combinatie met de potentiële

extensiveringsgebieden stikstof per deelgebied (Bron: Wetterskip Fryslân, bewerkt door WENR).

De stikstofreductieopgave voor de landbouw geldt in alle gebieden, maar in deelgebied 8 en 9 (rondom
Natura 2000-gebied Alde Feanen) en 19 en 20 (rondom Natura 2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer)
zijn er ook mogelijkheden voor opkoop van bedrijven (zie Figuur 4.2). Daar zitten namelijk bedrijven die
voldoen een depositiebijdrage die groter is dan 2 mol N/ha/jr op de omringende stikstofgevoelige delen van
de Natura 2000-gebieden. Dit is de norm die nu gehanteerd wordt in de huidige opkoopregelingen. Met de
opkoop van deze bedrijven en bijbehorende grond kan de extensivering van de melkveehouderij in deze
gebieden worden gestimuleerd.
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Figuur 4.3

Indicatie van de omvang van de veenweideopgave in combinatie met de potentiële

extensiveringsgebieden stikstof en kansrijke gebieden voor weidevogels per deelgebied.

Kansen voor weidevogels doen zich vooral voor in het Lage Midden en delen van het Friese Merengebieden
en de Veenpolders. In deelgebied 7 (Aldeboarn - De Deelen) en deelgebied 11 en 12 liggen de meeste
kansen voor de Grutto (zie Figuur 4.3).
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Figuur 4.4

Indicatie van de omvang van de veenweideopgave in combinatie met de potentiële

extensiveringsgebieden stikstof, de kansrijke gebieden voor weidevogels en de realisatieopgave NNN per
deelgebied.

De grootste opgaven voor realisatie van NNN liggen in de deelgebieden 1 en 19, tegen de zandgebieden aan.
Hier liggen de beekdalen. Daarnaast ligt er nog een behoorlijke opgave in deelgebied 6 en 7 voor realisatie
van NNN (zie Figuur 4.4).
Zwaartepunt samenkomst opgaven
Figuur 4.4 geeft het beste weer waar verschillende opgaven binnen de deelgebieden samenkomen. Het
zwaartepunt, daar waar de meeste opgaven samenkomen, ligt daarbij in deelgebied 6 en 7 rondom de Alde
Feanen en Aldeboarn-De Deelen. Hier komen reductie bodemdaling en veenoxidatie in combinatie met
(grootschalig) weidevogelbeheer, verminderen van stikstofemissies en realiseren van het NNN samen. In
deelgebied 6 speelt nog de ontwikkeling van Nationaal Park Alde Feanen. In het zuiden in de veenpolders
grenzend aan de Rottige Meenthe & Brandemeer (deelgebied 17 en 18) ligt de nadruk op reductie
bodemdaling en veenoxidatie in combinatie met het verminderen van de stikstofemissies. Hier komt mogelijk
in de toekomst een deel van het tracé voor de Lelylijn te liggen. In het Friese Merengebied (deelgebied 10 en
11) met de nadruk op reductie bodemdaling en veenoxidatie in combinatie met (grootschalig)
weidevogelbeheer.

4.2

Reflectie op de opgaven in het Friese veenweidegebied

Verbrede aanpak stikstof mogelijke aanjager gebiedsprocessen
De analyse van mogelijke synergie en spanningen of beperkingen ten aanzien van de doelstellingen van het
Veenweideprogramma in relatie met de andere beleidsopgaven laat zien dat op korte termijn vooral de
verbrede aanpak stikstof een belangrijke aanjager kan zijn voor gebiedsontwikkeling in het Friese
veenweidegebied. Voor de integrale gebiedsaanpak zoals beoogd vanuit het NPLG en dus met afstemming
van klimaat, VHR/stikstof en KRW, liggen concrete afspraken met het Rijk op het niveau van het
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Veenweideprogramma voor de hand gezien de samenhang in problematiek. Hier is de komende jaren veel
rijksgeld (stikstofgeld, transitiefonds) voor beschikbaar en als dit geld zodanig ingezet wordt dat er naast
emissiereductie ook een koppeling gelegd wordt met extensivering van de landbouw en het landgebruik13,
ontstaat er ruimte voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, de bodemdaling en veenoxidatie te
beperken en weidevogelgebieden in te richten.
Deze kans zal zich met name voordoen in een integrale gebiedsgerichte benadering rondom de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. Hier kunnen de
meekoppelkansen verzilverd worden en de landelijke stikstofgelden zeer effectief ingezet worden. Met name
opkoop van bedrijven inclusief grond biedt kansen. De gronden kunnen weer strategisch ingezet worden om
de verschillende gebiedsopgaven te realiseren en melkveehouderij verder te extensiveren en te
verduurzamen.
Synergie Veenweideprogramma met weidevogelaanpak, Natuurnetwerk, KRW en klimaatadaptatie
Synergie is ook mogelijk met andere beleidsdoelen waarin extensivering van de landbouw en/of
grondverwerving/functieverandering centraal staat. Daarbij gaat het vooral over realisatie Natuurnetwerk, de
nieuwe weidevogelaanpak, een deel van de KRW-maatregelen (o.a. bufferstroken, verbreden poldervaarten)
en maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie (o.a. waterberging). Deze beleidsdoelen kunnen
aanleiding zijn voor grondwaterpeilverhogingen die vanuit realisatie van de veenweidedoelen (CO2-reductie
en tegengaan bodemdaling) nodig zijn. Beleidsmatig worden deze meekoppelkansen ook al vaak benoemd.
Het is zaak om daar in de praktijk uitvoering aan te geven door zo integraal mogelijk de gebiedsaanpak in te
steken. Bij de realisatie van weidevogelkerngebieden bijvoorbeeld zou direct gekeken kunnen worden hoe
het grondwaterpeil zo goed mogelijk aansluit bij de ambities van het veenweidegebied. Daarmee wordt de
opgave wellicht in eerste instantie complexer, maar zijn de oplossingsmogelijkheden en beschikbare
middelen wel groter.
De toekomstige, klimaatrobuuste inrichting van het provinciale watersysteem kan op de langere termijn een
belangrijke aanjager worden om de langetermijndoelstellingen voor het veenweidegebied te halen. Dit vraagt
echter nog wel om strategische keuzes van de provincie en waterschap, waardoor dit in bepaalde
deelgebieden (zoals de diepe veenpolders) op de korte termijn ook voor onzekerheid zorgt en mogelijk
‘verlammend’ werkt op de gebiedsontwikkeling in deze specifieke gebieden.
Nieuwe klimaatopgaven landbouw
Nog weinig aandacht in het beleid, maar mogelijk wel een grote impact op de veenweide, is de opgave voor
de melkveehouderij om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Bij een klimaatneutrale melkveehouderij gaat het om
reductie van uitstoot van methaan en lachgas uit koe en mest, koolstofopslag in bodem en biomassa en
duurzame energieopwekking. Hier is nog geen concreet beleid op geformuleerd, maar scenariostudies (o.a.
Lesschen et al., 2020) laten zien dat de effecten hiervan groot kunnen zijn op de omvang van de veestapel
en het landgebruik (o.a. veengronden als landbouwgrond uit productie nemen).
Integrale gebiedsaanpak is uitgangspunt, maar nog veel sectorale beleidsvorming en uitvoering
In het Veenweideprogramma staat een integrale gebiedsaanpak centraal. Dat geldt ook voor veel ander
beleid zoals KRW, de stikstofaanpak, realisatie Natuurnetwerk en het nieuwe weidevogelbeleid. Vanuit dit
sectorale beleid wordt veelal van een integrale gebiedsaanpak ook verwacht dat de middelen uit andere
beleidsvelden mogelijkheden bieden voor cofinanciering van de eigen beleidsambities.
In hoeverre al deze sectorale beleidsinitiatieven nu daadwekelijk leiden tot een echt integrale gebiedsaanpak,
waarin bijvoorbeeld ook de doelen vanuit het veenweideprogramma integraal worden meegenomen, is niet
geheel duidelijk. Voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof is dat nog niet heel concreet uitgewerkt. Wel is
opvallend dat de initiatieven vanuit natuur (realisatie Natuurnetwerk en nieuwe weidevogelaanpak) ook een
sterk eigen uitvoeringsstructuur op basis van sectorale afspraken hebben. Zo liggen er (concept)afspraken
met de ‘Natuer voor de Mienskip’-partijen met betrekking tot de afronding van het Natuurnetwerk en ligt de
uitvoering van het weidevogelbeleid deels bij de agrarische collectieven.

13

Extensiveren van de landbouw betekent niet dat iedere boer zal moeten extensiveren. We bedoelen hiermee extensiveren op
gebiedsniveau.
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In de uitvoering van de gebiedsprocessen komen de sectorale opgaven pas echt samen. Dit kan inhoudelijk
spanningen opleveren, maar ook organisatorisch. De vaak sectorale beleidsdossiers kennen ieder hun eigen
aanpak en planning.
Zo is het de vraag hoe de uitvoering van het Natuurnetwerk via de ‘Natuer voor de Mienskip’-partijen en het
weidevogelbeleid via de agrarische collectieven zich verhoudt tot de integrale gebiedsaanpak vanuit het
Veenweideprogramma. Verder is de realisatie van een deel van de KRW-maatregelen (verbreden
poldervaarten) afhankelijk gemaakt van de op te starten gebiedsprocessen vanuit het Veenweideprogramma.
Is daarmee de realisatietermijn van de KRW (2027) nog haalbaar? Het veenweideprogramma loopt immers
tot 2030 en verder. Ten slotte bestaat nog onduidelijkheid over de precieze maatregelen en uitvoering van
bijvoorbeeld de gebiedsgerichte aanpak stikstof rondom de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en –
meer op strategisch niveau – over de manier waarop het provinciale watersysteem in de toekomst
klimaatbestendig kan worden ingericht. De gebiedsprocessen moeten enerzijds deze spanningen en
uitdagingen concreet maken, maar vragen anderzijds ook om heldere kaders die er dus niet altijd zijn.
Terughoudendheid peilverhogingen door ontbreken perspectief voor de landbouw
Er zijn zorgen vanuit de landbouwsector over of er nog voldoende toekomstperspectief is voor de landbouw
in het Friese veenweidegebied. Wat betekent extensivering en de verhoging van waterpeilen voor de
bedrijfsvoering, die nu ook al onder druk staat? Blijft er genoeg landbouwgrond beschikbaar? Hoe ziet het
toekomstige bedrijfsmodel eruit, is er nog wel een toekomst voor mijn bedrijf? Dit leidt tot terughoudendheid
bij provincie en waterschap om de beoogde grondwaterpeilverhoging tot gemiddeld 40 cm -mv concreet vast
te leggen in beleid en peilbesluiten. Dit terwijl juist deze peilverhogingen cruciaal zijn om de doelen rondom
het verminderen van CO2-emissies uit het veen en het terugdringen van bodemdaling te realiseren. Deze
spanning is doorgaans niet gebaseerd op onwil van partijen, maar op het ontbreken van voldoende
alternatieven voor een gezond toekomstperspectief voor de landbouw.

4.3

Een aantal overwegingen ten aanzien van de
gebiedsgerichte aanpak

Groeiende rol van het Rijk bij verdere uitwerking veenweideprogramma biedt kansen voor versterkte
uitvoering veenweideprogramma
De laatste jaren neemt de rol van het Rijk in het omgevingsbeleid weer toe. Dit begon met de stikstofcrisis
en de noodzaak om de uitstoot van stikstof (o.m. vanuit de landbouw) te verminderen en kwetsbare Natura
2000-gebieden te herstellen. Inmiddels heeft deze aanpak zich verbreed tot vrijwel alle doelen in het
landelijk gebied met een sterke focus op stikstof/natuur, klimaat (CO2-reductie veenweidegebied) en de
KRW. Hierbij kiest het Rijk voor een gebiedsgerichte aanpak met concrete kaders en bestuurlijke afspraken
met provincies. Ook is een transitiefonds van 25 miljard euro beschikbaar om deze ambities in de periode tot
2035 te kunnen realiseren.
Deze aanpak biedt mogelijkheden voor het Veenweideprogramma om de uitvoering te versterken. Bij de
start van het Veenweideprogramma was er nog een flink financieel tekort om de uiteindelijke doelen te
realiseren. Het transitiefonds biedt goede mogelijkheden om een deel van de opgave mee te financieren. Dit
brengt echter ook verplichtingen met zich mee om de doelen om te zetten in concrete maatregelen en deze
ook daadwerkelijk te realiseren. De precieze mogelijkheden en voorwaarden zullen in het kader van het
NPLG de komende tijd worden uitgewerkt.
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied biedt kansen voor een nog integralere aanpak
Het Veenweideprogramma biedt goede mogelijkheden om als gebiedsplan in het kader van het NPLG te
functioneren. Het Veenweideprogramma is een behoorlijk integraal programma met mogelijkheden om in
gebiedsuitwerkingen ook nog andere doelen mee te nemen. De KRW-opgave is voor een deel wel gekoppeld
aan het Veenweideprogramma. De gebiedsgerichte aanpak stikstof is niet expliciet meegenomen in het
Veenweideprogramma, maar is ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd. De focus lijkt te liggen op
specifieke stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en hun omgeving. Maar het is wel verstandig om de
stikstofaanpak integraal mee te nemen in het herijkte Veenweideprogramma (veenweide als locomotief).
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In andere deelgebieden kan het Veenweideprogramma mogelijk ook aansluiten bij andere gebiedsprocessen,
zoals met betrekking tot de opgaven rondom Natuurnetwerk en de realisatie van de nieuwe
weidevogelgebieden.
Concretere beleidskaders kunnen zorgen voor meer sturing en urgentie in gebiedsprocessen
Het Veenweideprogramma heeft duidelijke doelen, met name ten aanzien van reductie van CO2-uitstoot en
het beperken van bodemdaling. Dit is vertaald in de ambitie om de gemiddelde grondwaterstand in het
Veenweidegebied (met een dik veenpakket) in 2030 te verhogen naar gemiddeld 40 cm -mv. Deze ambitie is
vastgelegd in het waterbeleid van provincie en waterschap, maar vertaalt zich nog niet in concrete
aanpassingen in peilbesluiten van het waterschap.
In de huidige aanpak is realisatie van deze peilverhogingen vooral afhankelijk van bottom-up
gebiedsprocessen waarin grondeigenaren gezamenlijk tot afspraken komen over de inrichting van het gebied
en bijbehorende grondwaterpeilen. We zien in de huidige gebiedsaanpak van het Veenweideprogramma dat
de start van een concreet gebiedsproces sterk afhangt van het initiatief en dus ook het gevoel van urgentie
vanuit de gebieden zelf. In een aantal gebieden lukt dit momenteel, maar gezien de omvang van de
opgave(n) is een gebiedsaanpak in vrijwel alle deelgebieden van het Veenweidegebied noodzakelijk. Het is
de vraag in hoeverre de gevoelde urgentie in al deze gebieden op dit moment voldoende is voor het initiëren
van een gebiedsaanpak van onderop.
Bovendien leidt deze aanpak er mogelijk ook toe dat de gebiedsaanpak zich concentreert op gebieden waarin
de huidige grondgebruikers al concrete problemen ervaren met bodemdaling, wateroverlast of de hoge
kosten van het waterbeheer. Paradoxaal genoeg lijken hierdoor de gebieden met diepe ontwatering minder
snel aan bod te komen in de gebiedsaanpak, terwijl in deze gebieden juist de grootste beleidswinst voor het
voorkomen van bodemdaling en reductie broeikasgassen zijn te realiseren.
Mogelijk is hierdoor in deelgebieden waarin van onderop geen concrete gebiedsprocessen van de grond
komen een andere, meer sturende aanpak nodig. Zo kan ook het aankondigen van een
grondwaterpeilverhoging over een aantal jaren (bv. 2030) heel goed samengaan met het ondersteunen van
een gebiedsproces om deze opgave te realiseren en via lokaal maatwerk daadwerkelijk vorm te geven. Ook
het huidige doel omtrent het bieden van een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw kan meer
concreet worden uitgewerkt. Grondgebondenheid is nog een abstract begrip, waar nog geen duidelijke
invulling aan gegeven is.
Ten slotte is in bepaalde deelgebieden, met name de diepe veenpolders, nog onzekerheid over de
toekomstige inrichting van het provinciale watersysteem. Besluitvorming over de klimaatbestendige
inrichting van het provinciale watersysteem vindt immers pas in 2026 plaats. Dit kan leiden tot een
patstelling waardoor in deze gebieden de komende jaren nog geen gebiedsprocessen op gang komen, omdat
concrete beleidskaders ontbreken. Toch biedt de periode tot 2026 ook mogelijkheden om samen met de
huidige grondgebruikers en gebiedspartijen verschillende toekomstscenario’s uit te werken, waarin juist
rekening wordt gehouden met de verschillende mogelijke opgaven en oplossingen.
Een ontwerpende aanpak biedt kansen en oplossingen in gebiedsprocessen
Met behulp van een ontwerpende aanpak in gebiedsprocessen kunnen concreet stappen gezet worden naar
realisatie van de beleidsambities. Een ontwerpende aanpak kenmerkt zich door niet op voorhand al uit te
gaan van oplossingen, maar te starten bij de opgaven die er liggen. ‘Waarom en wat moet er gebeuren’, is
het vertrekpunt in plaats van ‘hoe moet het gebeuren’. De verschillende partijen die bij gebiedsprocessen
betrokken zijn, hebben sommige doelen gemeenschappelijk, andere doelen lijken tegenstrijdig. Vaak gaan
partijen in onderhandeling en ruilen uit. Met behulp van ontwerpend onderzoek is het mogelijk om samen
met betrokkenen technische oplossingen, de inrichting van een veenweidepolder en de doelen,
verantwoordelijkheden, rollen en taken van de verschillende belanghebbenden in samenhang vorm te geven.

Wageningen Environmental Research Rapport 3162

| 47

Benut de mogelijkheden voor actief grondbeleid in het realiseren van de opgaven
Grondbeschikbaarheid en -mobiliteit spelen bij verschillende opgaven een cruciale rol. Het actiever inzetten
van de bestaande strategische grondbank en het actief opkopen van (ruil)grond kan een belangrijk
instrument zijn om de verschillende opgaven te realiseren. Ervaringen vanuit eerder integraal gebiedsgericht
beleid (inclusief landinrichting) leert dat vrijwillige gebiedsprocessen vaak pas op gang komen als de
overheid voldoende grondposities heeft om strategisch grond te kunnen ruilen en grond vrij te spelen voor
doelen als natuur, extensieve vormen van landbouw en water.
Het actief opkopen van ruilgrond biedt gezien het aantal potentiële stoppers in de landbouw mogelijkheden.
Dat betekent wel dat de mogelijkheden voor een grondbureau/grondpot moeten worden versterkt. Inzet van
de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) kan de aanpak in gebiedsprocessen faciliteren en versnellen. Ook
de inzet van een voorkeursrecht kan daarbij helpen, omdat grondeigenaren hierdoor verplicht worden om
grond eerst aan te bieden bij de overheid.
Grondeigenaarschap biedt ook mogelijkheden voor de provincie om via nieuwe pachtconcepten concrete
voorwaarden te verbinden aan het beheer en gebruik van de grond. Er zijn ook verschillende nieuwe
concepten van grondeigenaarschap in ontwikkeling. In het coalitieakkoord 2021-2025 van het Rijk wordt
gewerkt aan het concept landschapsgrond, een tussenvorm van landbouwgrond en natuurgrond. Gebruik
blijft dan agrarisch, mits extensief, en de boer blijft eigenaar. Het idee is dat boeren op landschapsgrond
inkomsten kunnen halen uit bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden of waterberging. Bovendien is het idee om
de afwaardering van de grond in een keer te compenseren, waardoor oeren kunnen extensiveren of de
kosten kunnen verlagen. Er bestaan ook initiatieven vanuit de maatschappij, zoals Aardpeer, Land van Ons
en Herenboeren, waarin maatschappelijke organisaties en burgers investeren in grond om in te zetten voor
duurzame en natuurvriendelijke landbouwconcepten.
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