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Rli-advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’

Geachte mevrouw Ollongren,
Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’ aan. Dit
advies wordt op 3 september gepubliceerd. Op het advies rust voor de media een embargo tot 3
september 00:00 uur.
De raad constateert in dit advies dat bodemdaling in veenweidegebieden voor steeds meer
problemen zorgt. Voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO2uitstoot tot gevolg, is op de lange termijn economisch, ecologisch en maatschappelijk
onverantwoord. Met het oog op het tegengaan van de klimaatverandering is terugdringing van de
bodemdaling zelfs onvermijdelijk. Bij de oxidatie van veen komt CO2 vrij, terwijl die uitstoot volgens
het Klimaatakkoord van Parijs en de nationale Klimaatwet de komende dertig jaar juist sterk moet
worden beperkt (voor Nederland met 95% in 2050 ten opzichte van 1990).
Om bodemdaling tegen te gaan, is een omslag nodig in het waterbeheer van veenweidegebieden:
van peilverlaging naar peilverhoging. De rijksoverheid moet gericht op deze omslag sturen. Dat
gebeurt nu onvoldoende. De belangrijkste aanbevelingen luiden als volgt:
Landelijke doelen voor vermindering bodemdaling
De raad adviseert om 50% bodemdalingsreductie verplicht te stellen voor 2030, en voor 2050 een
streefdoel van 70% bodemdalingsreductie. Deze doelen vloeien rechtstreeks voort uit de
verplichtingen in de Klimaatwet. De raad vindt dat de doelen onderdeel moeten zijn van een op te
stellen nationaal beleidskader bodemdaling in de Nationale Omgevingsvisie, en wettelijk vastgelegd
moeten worden in regelgeving op grond van de Omgevingswet. Verder moet het Rijk investeren in
een solide kennisbasis en een meetnetwerk voor bodemdaling in veenweidegebieden.
Gebiedsgerichte uitvoering
Voor de uitvoering van het bodemdalingsbeleid pleit de raad voor een regionale gebiedsgerichte
aanpak. Provincies moeten in overleg met belanghebbende partijen zoneringskaarten opstellen met
een prioritering van gebieden. De daadwerkelijke uitvoering kan het beste plaatsvinden in de
gebieden zelf. Daarom stelt de raad voor om regionale uitvoeringstafels in te stellen. Hierbij kan
aansluiting worden gezocht bij bestaande samenwerkingsinitiatieven. Natuurlijk dienen de
waterschappen een belangrijke rol te spelen bij deze uitvoering.
Overheidssteun voor boeren op veen
Voor de boeren in de veenweidegebieden kan de stijging van het grondwaterpeil ingrijpende
gevolgen hebben: die leidt immers tot ‘vernatting’ van hun percelen. Meestal zullen zij hun
bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen, bijvoorbeeld door extensivering daarvan, met minder vee
per hectare en/of andere teelten. Zij moeten daarbij door de overheid worden ondersteund,
financieel en met kennis.
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Het advies wordt ook aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.
Hoogachtend,
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur,

ir. J.J. de Graeff
voorzitter

dr. R. Hillebrand
algemeen secretaris
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