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Utrecht, 7-2-2022
Kenmerk: 02 / 22 / JV/ RVS
Betreft: Regionale Veenweidestrategie (RVS)

Geachte Statenleden,
Op 9 februari a.s. bespreekt u de Regionale Veenweidestrategie (RVS) van de provincie Utrecht.

Als Utrechtse natuurorganisaties zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming van deze visie, via deelname
aan de Denktank Natuur. Vervolgens hebben wij schriftelijk gereageerd op de 90% versie van de RVS. In deze
schriftelijke reactie hebben wij aangegeven dat het er op lijkt dat de ambitie een duurzaam toekomstperspectief
van de landbouw voorop zet, waarbij de overige doelstellingen als meekoppelkansen worden benoemd. Wij vinden het krachtiger om een vitaal platteland als doel te stellen, waarbij natuur, duurzame landbouw en landschap
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
In de toelichting op het vierde doel van de RVS (duurzame en vitale landbouw) is een zinsnede toegevoegd over
een “… vitaal platteland waarin de landbouw zich ontwikkelt naar en duurzame vitale sector met een goed toekomstperspectief waarbij de biodiversiteit toeneemt.” Hier zijn wij blij mee.

Het veenweidelandschap is een agrarisch cultuurlandschap en we vinden het van belang dat boeren een blijvende rol in dit landschap kunnen blijven vervullen. Dat neemt echter niet weg dat natuurontwikkeling ook een
manier is om robuust en klimaatbestendig landschap te realiseren. Dat kunnen vormen van natuur zijn die agrarisch medegebruik mogelijk maken. Bij het beheer hiervan kunnen boeren en natuurbeheerders samenwerken.
Het kunnen echter ook vormen van natuur zijn die onderdeel uitmaken van een transitie van het gebied, zoals
natte teelten, veenmosteelt en klimaatbuffers. Wij vinden de rol die natuur kan spelen in het bereiken van de doelen op dit moment nog erg onderbelicht en vragen daar via deze weg meer aandacht voor. Mede omdat ervaringen met ‘nature based solutions’, om tot een duurzame oplossing te komen, langs de rivieren en de kust heel positief zijn.

In de RVS wordt uitgegaan van indicatieve ruimte van 10% van het gebied voor transitie. Gezien de grote opgave
en het feit dat er naar de technische maatregelen nog allerlei onderzoek wordt uitgevoerd vinden wij dat de RVS
meer ruimte moeten bieden aan een transitie van het landgebruik.
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In het landelijke Veenweide Innovatie Programma (VIP NL) gaat de komende jaren meer onderzoek gedaan worden naar deze vormen van landgebruik. We roepen de provincie Utrecht op om vanuit de RVS hierbij aan te sluiten en snel aan de slag te gaan met maatregelen die meer gericht zijn op transitie en die bijdragen aan het verhogen van de natuurwaarden in het gebied. Uiteraard werken wij daar graag aan mee.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (via j.veraart@nmu.nl of 06-51265558)
Met vriendelijke groet,
Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht,
Mede namens Saskia van Dockum (Utrechts Landschap), Luc Berris (Natuurmonumenten) en
Jelka Both (Staatsbosbeheer),

Josja Veraart
directeur
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