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Betreft: aanbiedingsbrief advies Programma aanpak veenweiden en hoe verder
Geachte mevrouw Bruins Slot,
In uw brief van 22 april 2020 vroeg u de Gebiedscommissie Utrecht-West om advies over de
evaluatie van het PAV (Programma Aanpak Veenweiden) en over een mogelijk vervolg daarvan.
Zoals met u afgestemd beantwoordt de Gebiedscommissie in dit advies de eerste twee vragen uit
de bovengenoemde brief.
De Gebiedscommissie stelt vast dat het onderwerp bodemdaling in de veenweidegebieden sinds
2016 urgenter is geworden. De uitkomsten van de evaluatie ondersteunen deze opvatting. Ook uit
de recente toekenning van een bedrag van € 100 miljoen vanuit het Veenplan door de minister van
LNV spreekt het grote belang.
De kracht van het Programma Aanpak Veenweiden uit zich in praktische toepassingen van
innovaties. De werkwijze is bottom up, een lerende aanpak met experimenteerruimte. In de
afgelopen vier jaren zijn verschillende inhoudelijke resultaten behaald, maar het werk is nog lang
niet af. Zeker niet in het licht van het coalitieakkoord van 2019, waarin u vastlegt dat de
bodemdaling in 2030 met 50% afgenomen moet zijn. De opgaven rond de bodemdaling
ondersteunen de klimaatopgave en vragen onder meer om een toekomstbestendige vorm van
bedrijfsmatige agrarische activiteit in de veenweidegebieden.
De Gebiedscommissie beziet dit vraagstuk in samenhang met andere maatschappelijke opgaven,
waaronder bijvoorbeeld een duurzaam watersysteem waarin grondwaterpeil en slootpeil centraal
staan. Daarbij horen nieuwe verdienmodellen voor de landbouw.
De Gebiedscommissie beoogt op grond van de evaluatie, de opgedane kennis meer uit te dragen.
Zij wil ook meer doen aan monitoring en stelt voor een meerjarenplan te maken voor de realisatie
van concrete doelen. De toekomstige bestuurlijke adviesgroep (nu nog stuurgroep) heeft daarvoor
wel voldoende capaciteit en middelen nodig.
De Gebiedscommissie wil zich stevig inzetten voor het daadwerkelijk dichterbij brengen van de
beperking van de bodemdaling in het karakteristieke Utrechtse veenweidegebied. Voor een
duurzaam en toekomstbestendig Utrecht-West.
Namens de Gebiedscommissie Utrecht-West,
W. Perlot
Onafhankelijk voorzitter.
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