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26 januari 2022
Geachte leden van Provinciale Staten,
afschrift aan GS en CMT provincie Utrecht
Hierbij ontvangt u, ongevraagd, vijf aanvullingen op de Regionale Veenweide Strategie (RVS) zoals die worden
besproken in de PS vergadering van 9 februari 2022.
1. Kijk over grenzen; zie het Groene Hart als geheel
Het eerste advies van de drie PARK’n in het document Regionale energiestrategieën en het Groene Hart (Van
Dooren N., Roncken P., Slabbers S., 2020) luidt: ‘Kijk over grenzen; zie het Groene Hart als geheel’.
https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/sites/stuurgroepgroenehart/files/202011/RES0.5adviesGH2020-PARKs-klein.pdf
Aanvulling door PARK
In totaal zijn er in Nederland zes veenweidenprovincies, die nu ieder een eigen Regionale Veenweiden
Strategie (RVS) maken. In het belang van het Groene Hart zou het aan te bevelen zijn om de RVS van de drie
Groene Hart provincies op elkaar aan te laten sluiten.
2. Relatie bodemdaling en broeikasgasuitstoot
RVS Utrechtse veenweiden, pag. 6 – Samenvatting:
Hoewel de exacte relatie nog in onderzoek is, gaan wij er in deze RVS van uit dat bodemdaling en
broeikasgasuitstoot één op één aan elkaar zijn gerelateerd. Dus 50% vermindering van bodemdaling is 50%
vermindering van broeikasgasuitstoot.
Aanvulling door PARK
Eerder hebben de drie PARK’n (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht) geadviseerd: Stem maatregelen voor de
aanpak van bodemdaling en CO2-uitstoot af op het bodemprofiel. Kortom: waterpeil volgt bodem en functie
volgt waterpeil. De relatie tussen het verminderen van de bodemdaling (door wateropzet) en het
verminderen van broeikasgasuitstoot hangt niet één op één met elkaar samen:
•
•

Bodemdaling remmen = water opzetten.
Broeikasgassen terugdringen = afhankelijk van het bodemprofiel het land net niet onder water zetten
want alleen dan komen er geen broeikasgassen vrij.

https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/sites/stuurgroepgroenehart/files/202006/pleidooi_voor_het_groene_hart_120719.pdf
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3. Vier innovatietypen – kennisdossier bodemdaling veenweiden
RVS Utrechtse veenweiden, pag. 33 Figuur 4.1 Mate van systeemverandering en innovatie van mogelijke
maatregelen. De figuur 4.1 laat een schema zien met op de twee assen systeemverandering en nieuwe
technologie.
Aanvulling door PARK
In het kennisdossier Bodemdaling Veenweiden, behorende bij het ongevraagde advies van de PARK in reactie
op de ‘visie bodemdaling’ versie 26-10-2018, worden vier innovatietypen onderscheiden:
1. Technologische innovatie;
2. Systeeminnovatie;
3. Procesinnovatie;
4. Instrumentinnovatie.
Naast systeemverandering en nieuwe technologie worden dus ook procesinnovatie en instrumentinnovatie
onderscheiden. Juist instrument- en procesinnovatie zijn nodig om in het proces de meekoppelkansen ook
daadwerkelijk en op een juiste manier mee te kunnen koppelen. Daarnaast geldt: wees helder in de lange lijn
met innovaties die al betaald en uitgevoerd zijn. Plan vervolgens zorgvuldig en met lef de volgende innovatie
(in plaats van deze maar af te wachten).
Zie bijlage in pdf, kennisdossier Veenweide juni 2017.
4. Relatie met de Regionale energiestrategieën
Het tweede advies van de drie PARK’n in het document Regionale energiestrategieën en het Groene Hart (Van
Dooren N., Roncken P., Slabbers S., 2020) luidt: ‘Verbindt de energie-opgave aan de andere grote opgaven en
kom zo tot integrale gebiedsperspectieven’
Aanvulling door PARK
In het document (pag. 41) wordt wel gesproken over meekoppelkansen door andere opgaven die in het
gebied spelen (waterkwaliteit, stikstof, energietransitie) bij de aanpak bodemdaling mee te nemen. Maar het
meekoppelen van andere opgaven komt niet terug/wordt niet specifiek beschreven bij de doelstellingen op
pag. 27. Ook hier geldt: juist instrument- en procesinnovatie zijn van belang om in het proces de
meekoppelkansen ook daadwerkelijk en op een juiste manier mee te kunnen koppelen.
5. Verdienmodellen voor boeren op veen
RVS Utrechtse veenweiden, pag. 70 staan in bijlage 2 een aantal instrumenten genoemd onder het thema
Verdienvermogen/verdienmodellen/markt.
Aanvulling door PARK
Het vijfde advies van de drie PARK’n in het document Pleidooi: Een nieuwe aanpak voor de veenweiden van
het Groene Hart: naar optimale combinaties van bodem, water en landgebruik (Roncken P., Slabbers S.,
Veenenbos H., 2019) luidt: ‘Optimaliseer de beleidscondities, zoals de wijze van landbouwsubsidiëring en
CO2-beprijzing’.
Bij het economisch doorrekenen van strategieën voor het veenweidegebied om boeren een passend
verdienmodel te bieden, blijkt telkens de rol van het Rijk hierin noodzakelijk. De provincie kan dit niet op
eigen houtje regelen/sturen. Een Regionale Veenweide Strategie kan niet zonder een strategie om het Rijk
hier op korte termijn toe te bewegen. Deze strategie ontbreekt nu nog.
Januari 2022
Paul Roncken + Ymkje van de Witte | PARK Utrecht

BIJLAGE kennisdossier Veenweide door PARK 2017
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Om meer vat te krijgen op het doel van de verschillende projecten, hebben wij ze ingedeeld naar vier typen
innovaties: technologische innovatie, systeeminnovatie, procesinnovatie en instrumentinnovatie. Daarnaast
zijn de projecten geordend in de tijd, zie het organogram hiernaast.
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TOELICHTING
Met het plaatsen van Onderwaterdrainage in Zegveld in 2004 startte een serie
van innovaties in het Veenweidegebied.
Wij onderscheiden inmiddels negen
typen in 27 projecten.
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