1. Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
Het OOT heeft zich geconcentreerd op één van de drie
thema’s waarop het Rijk traditioneel grote invloed heeft
gehad: het landschap. De centrale vraag voor de casus
is: hoe wordt in Nederland, binnen de context van
decentralisatie van een toenemend aantal ruimtelijke
taken, omgegaan met grote landschappelijke
vraagstukken? De problematiek van het Nederlandse
veenweidegebied is een voorbeeld van een
landschappelijke opgave die wordt gedecentraliseerd
naar de provincie.
Als casus richtte het OOT zich op Friesland en zette
hiertoe het Veenweide Atelier Friesland op. Bij deze
casus dienen de drie vragen die het OOT stelt zich
scherp aan: hoe betalen we - de transformatie of het
behoud van - een dergelijk landschap? Hoe beslissen
we samen over de te voeren strategie? Op welke
schaal, met wie en hoe organiseren we dit proces?
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1.1 Problematiek
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De Nederlandse veenweidegebieden kampen met een relatief
snelle bodemdaling. Dit wordt veroorzaakt door drooglegging van
het veen, om de van nature drassige bodem geschikt te maken
voor (agrarisch) gebruik. Onder invloed van polderbemaling
verdroogt het veen waardoor het krimpt, oxideert en daardoor
langzaam verdwijnt. Bij dit proces komt bovendien een aanzienlijke
hoeveelheid CO2 vrij.
De hierdoor veroorzaakte maaivelddaling leidt in toenemende mate tot negatieve gevolgen. Zo ontstaat schade
aan infrastructuur door scheurvorming en verzakking,
vallen funderingen droog waardoor paalrot optreedt,
en worden de inspanningen voor waterbeheer steeds
omvangrijker doordat bepaalde gebieden sneller dalen
dan andere. Het probleem hiervan wordt versterkt door
de stijgende zeespiegel, waardoor de veenweidegebieden
als geheel steeds verder onder zeeniveau komen te liggen,
met alle (dreigende) gevolgen van dien.
Het Rijk signaleert deze bodemdaling als een probleem
dat aangepakt dient te worden. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie van IenM stelt dat
het Rijk belang heeft bij ‘het afremmen van bodemdaling
in veenweidegebieden […] om afwenteling op het hoofdwatersysteem te voorkomen’. Het Rijk ziet bij deze problematiek echter geen actieve rol voor zichzelf weggelegd:
‘provincie en gemeenten [moeten] in samenwerking met
de waterschappen afspraken […] maken over ruimtelijke
keuzes om dit belang te behartigen’.¹⁹
Nederland kent meerdere veenweidegebieden: een
groot aaneengesloten veenlandschap in het westen van
Nederland, dat zich uitstrekt van Delfland in Zuid-Holland
tot de Utrechtse Vechtstreek en de laaggelegen delen van
Noord-Holland, en het veenweidegebied in de noordelijke
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provincie. Het veenweidegebied in de zuidelijke helft van
Friesland en een klein gedeelte van Noord-West Overijssel biedt uitgelezen kans voor dit onderzoek. Het Friese
gebied krijgt beduidend minder aandacht van het Rijk dan
haar westelijke zusje. De verantwoordelijkheid voor dit
gebied ligt veel meer bij de provincie dan in het westen
het geval is.²⁰
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Verwachte bodemdaling in 2050 in m. t.o.v. 2000
Bron: Geologische Dienst Nederland - TNO (2014)

Het Veenweide Atelier Friesland onderzocht hoe met het
veenweidegebied wordt omgegaan nu het Rijk er zich
heeft teruggetrokken. Hoe zijn de verantwoordelijkheden
verdeeld? Welke rol krijgen en nemen verschillende overheden? Welke factoren geven richting aan de toekomst
van het gebied en welke ruimtelijke conflicten treden op?
En wat is eigenlijk het belang van dit veenweidelandschap
voor Nederland? Is dit puur technisch, bekeken vanuit
de waterveiligheid en zoetwatervoorziening? Of zegt het
veenweidegebied ook iets over de lokale cultuur of over
natuurwaarden?
Het Friese veenweidegebied
Het Friese veenweidegebied, ook wel ´Het Lage Midden´
(‘De Lege Midden’ in het Fries) genoemd, is een gebied
van ongeveer 85.000 hectare, waarin graslanden, meren,
natuurgebieden en bebouwing elkaar constant afwisselen.
Dit gebied vormt samen met het westelijke veenweidegebied het laatste grote veengebied van Nederland.

Veenweidegebieden Nederland
Bron: Kennis voor Klimaat ORAS Veenweidegebieden
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2000 jaar geleden bestond het merendeel van West-Nederland uit dikke veenpakketten (tot 4 meter boven zeeniveau) die zich gedurende 5000 jaar hadden ontwikkeld
door ophoping van onverteerde plantenresten. Toen rond
het jaar 1000 landbouw belangrijker werd, werden de eerste pogingen ondernomen om deze moerasachtige, maar
vruchtbare gronden geschikt te maken voor het laten
groeien van gewassen. Aanvankelijk gebeurde dit op kleine schaal, maar al snel groeide het oppervlak gecultiveerd
land door de aanleg van grote veenpolders van soms
honderden hectaren groot. Door deze polders werd een
hoofdafwatering aangelegd, met haaks daarop smallere
sloten op 50 tot 100 meter afstand van elkaar. Hierdoor
veranderde het landschap van overwegend moerasachtig
gebied tot een gecultiveerd open grasland, geaccentueerd
door het rechtlijnige netwerk van sloten en dijken.
Dit karakteristieke beeld, liefst met koeien in de wei,
wordt door velen geassocieerd met het typisch Nederlandse cultuurlandschap. Al in de late Middeleeuwen en
in de Renaissance werd dit landschap veelvuldig vastgelegd door kunstschilders, en ook vandaag de dag blijkt het
een krachtig beeld dat wordt ingezet in de toeristische
sector, of bij de export van Nederlandse producten. Tot bij
FrieslandCampina in Singapore is het beeld van het Friese
landschap een metafoor voor de betrouwbaarheid van de
Nederlandse zuivelindustrie.²¹
Dit typisch Nederlandse beeld conflicteert met de realiteit
waarin het landschap op termijn dreigt te verdwijnen. Dat
heeft sterk te maken met de bodemdaling als gevolg van
steeds intensiever wordende polderbemaling ten behoeve
van (hoofdzakelijk) de agrarische sector. Met name in de
jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw is dit proces in een
versnelling geraakt bij de overgang naar moderne marktgerichte landbouw. Daarbij stuurde de rijksoverheid aan
op grootschalige ruilverkaveling en verdere verlaging van
de waterpeilen (‘diepteontwatering’, ofwel circa 90 cm
drooglegging).
Het Friese veenweidegebied bestaat nog voor zo’n 60%
uit landbouwgrond (voornamelijk in gebruik door de

melkveehouderij), waarmee het een kwart inneemt van
het totaal agrarisch oppervlak in Friesland. In dit gebied
daalt de bodem met gemiddeld 1 cm per jaar.²² Dit lijkt
weinig, maar op sommige plekken gaat het om een daling
van wel 2 tot 3 meter in 2100 ten opzichte van de huidige
situatie. Als het huidige grondgebruik en waterbeheer
worden doorgezet is het Friese veenweidegebied over 100
jaar verdwenen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat
al 10.000 hectare van het oorspronkelijke veen sneller is
verdwenen dan waar eerdere berekeningen van uitgingen.²³
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Bodemdaling veenweidegebieden in relatie tot zeespiegelstijging
Bron: Kennis voor Klimaat ORAS Veenweidegebieden
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Gevolgen van de bodemdaling
Het inklinkende veen, en de daarmee gepaard gaande
bodemdaling, heeft verschillende nadelige gevolgen voor
gebruikers van het gebied. Dit leidt tot diverse ongemakken en steeds hogere kosten. Zo moet de infrastructuur
in het gebied intensief worden onderhouden, waardoor
de kosten voor herstelwerkzaamheden aan autowegen,
fietspaden en rioleringen oplopen.
Ook de benodigde inspanningen voor het waterbeheer
zullen steeds verder stijgen. Het onderhoud aan dijken en
kaden wordt omvangrijker en er moeten gemalen worden
vervangen die boven het waterpeil komen te liggen. De
kosten voor het waterbeheer bedragen nu al rond de € 10
miljoen. Royal HaskoningDHV en het waterschap berePraktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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Een belangrijke oorzaak voor de oplopende kosten is dat
verschillende vormen van grondgebruik vragen om verschillende waterpeilen. Zo heeft de agrarische sector baat
bij lage waterstanden om het land optimaal te kunnen
benutten, terwijl de eigenaren van gebouwen met houten
fundering juist belang hebben bij een hoger waterpeil om
paalrot te voorkomen. Om te voorkomen dat op bepaalde
plekken de grondwaterstand (te ver) daalt, zijn sinds de
jaren ’60 in sommige gebieden hoogwatervoorzieningen
aangelegd: sloten met een hoger waterpeil, voornamelijk langs woningen en wegen. Daardoor moet er nu zo’n
1.000 km aan hoogwatercircuits beheerd worden.²⁵
Hetzelfde geldt in zekere zin voor natuurgebieden zoals
De Alde Feanen of De Deelen. Deze nattere gronden zijn
in de loop der jaren minder snel gezakt dan de omringende landbouwgrond. Hierdoor kost het steeds meer moeite
om hoogwatercircuits in stand te houden. Het water vloeit
langzaam van de hoger gelegen gebieden naar de lager
gelegen landbouwgronden, waardoor het grasland te nat
wordt. Dit terwijl de natuurgebieden in de zomer verdrogen en verzuren, en zoet water moet worden aangevoerd
vanuit het IJsselmeer.
Het huidige grondgebruik en het verdwijnen van het veen
heeft ook effecten op de ecologie. De grondsoort veen
is ongeschikt voor de teelt van vele gewassen. Hierdoor
groeit er voornamelijk (voor circa 90%) gras op de landbouwgronden in het veenweidegebied.
De steeds eenzijdiger wordende vegetatie leidt, in combinatie met een lage grondwaterstand, tot een sterke afname van het aantal weidevogels. Verdroging en verzuring
van de grond bedreigt tevens verschillende (zeldzame)
soorten vegetatie.²⁶
Doordat voedingsstoffen zoals fosfaten en stikstoffen vrijkomen bij afbraak van het veen ontstaat algenbloei, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater vervolgens
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verslechtert. Het ontwaterende veen stoot bovendien de
broeikasgassen N2O en CO2 uit. De CO2-emissie bedraagt
momenteel 1,5 miljoen ton per jaar, vergelijkbaar met de
uitstoot van 165.000 huishoudens per jaar en te compenseren met maar liefst 170 windmolens van 5MW.²⁷
Niet alleen de landbouw is een belangrijke economische
pijler in het veenweidegebied. Sinds de jaren ’60 van de
vorige eeuw levert ook de recreatiesector Friesland veel
werkgelegenheid en inkomsten op. Net als de landbouw
heeft de recreatie een directe link met het landschap. De
hoeveelheid oppervlaktewater maakt Friesland bij uitstek
aantrekkelijk voor watergerelateerde vormen van recreatie (watersport, natuurvisserij en natuurtoerisme). Ook de
belevingswaarde van het landschap, de aantrekkelijkheid
van het gebied, speelt een belangrijke rol voor de recreatie.
Voor de recreatie in het veenweidegebied zijn hoofdza-

kelijk de Friese Meren en de natuurgebieden van belang.
Een groot deel van de natuurgebieden op het Friese
vasteland is gelegen in het veenweidegebied: zo’n 15.000
hectare voornamelijk natte natuur (exclusief de meren).
In het Friese veenweidegebied vinden uiteenlopende
functies en waarden hun plek. Sommige al van oudsher
(natuur, en in mindere mate landbouw), andere meer
recent (toerisme). Door de toename van kennis op het
gebied van bodemkunde, ecologie, hydrologie en klimaatverandering, door groeiend inzicht in de processen van
verdroging en oxidatie van veen en, als gevolg daarvan, de
bodemdaling, ontstaat steeds meer besef van de problematiek in het veenweidegebied.
Ruimtelijke consequenties
Het onwaarschijnlijke scenario van helemaal niets doen
aan de veenweideproblematiek zal als ruimtelijke con-

Negatieve
gevolgen

CO2-uitstoot

Historie
De eerste bebouwing vond plaats op de hogere en drogere delen,
zoals op de rand van het Drents Friese Plateau of zandruggen
in het veengebied. Toen de ruimte hier schaarser werd en het
veenweidegebied werd geëxploiteerd, ging men ook in het huidige
veenweidegebied wonen. Wanneer de bovengrond te slap was
om op te bouwen, werden verschillende soorten funderingen
toegepast. Zo werden er palen in de grond geslagen waarop
de constructie werd gebouwd. In het Friese veenweidegebied
werden er voor 1950 lange houten palen tot in de zandlaag onder
het veen in de grond geslagen als fundering voor gebouwen. In
Nederland worden al honderden jaren houten paalfunderingen
toegepast. De dragende functie van de houten palen blijft prima
omdat hout onder (grond)water in goede staat blijft.

Bij het W+-scenario zullen won
G-scenario.

Waterkwaliteit
(oxiderend veen, waardoor stikstof, fosfaat
en sulfaat vrijkomt)

Paalrot

Huidige situatie
Door de provincie Fryslân is een verkenning uitgevoerd naar
kwetsbare bebouwing in het veenweidegebied. Op basis van
ruwe schattingen en een globale analyse is het volgende beeld
verkregen. In totaal staan er in het veenweidegebied ca. 4000
Historie veenweidenatuur
woningen die voor 1950 zijn gebouwd. De woningen bevinden
Tot zo’n anderhalve eeuw geleden fungeerde de veengebieden
zich vooral in de diepe veenpolders in het oostelijk en het
in het Lage Midden nog volledig als boezemgebied voor
de
zuidoostelijk
deel van het veenweidegebied en ten noorden van
omliggende delen van Fryslân. De graslanden (boezemlanden
de Fluessen. Ca. 1000 van deze woningen zijn direct gefundeerd
de harde ondergrond (op “staal”). Ook bij deze woningen is
of bûtlannen) stonden vrijwel de gehele winter onderopwater.
het mogelijk
dat schade optreedt door de verzakking. Voor de
Als ze in de zomer droogvielen, werd het gras gehooid
als
overige ca. 3000 woningen geldt dat deze op houten palen zijn
voer voor het vee. Dit extensieve beheer heeft eeuwenlang
gefundeerd. Bij ca. 750 van deze woningen is sprake van goed
standgehouden en geleid tot uitgestrekte bloemrijke graslanden
hoogwatervoorzieningen waardoor het optreden van
en uitgestrekte weidevogelgebieden (tienduizenden werkende
hectare
dotterbloemhooilanden). Het is lange tijd goed gegaan schade
met de wordt voorkomen.

bodemdaling

Natuur
(bijv. uitsterven
weidevogels)

weidevogels in Fryslân. Door inpoldering van de bûtlannen,
Bij ca.in2250 woningen is er ondanks een hoogwatervoorziening
de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw
toch
kans op schade doordat de fundering droogvalt. Daarmee
combinatie met lagere peilen hebben grote delen van
deze
treedt waardevermindering van de woningen op. Uit een
gebieden de functie van grasland en weidevogelgebied verloren.
verkenning naar de omvang van de problematiek blijkt dat bij ca.
700 tot 900 van deze 2250 woningen al schade is opgetreden. Het
herstel van de schade varieert van het dichten van scheuren tot
Huidig veenweidenatuur
het vernieuwen
van funderingen. De kosten hiervan zijn globaal
Belangrijke weidevogelgebieden met bloemrijke graslanden
in
het Friese veenweidegebied zijn onder andere De Pine, ingeschat
Gouden op € 50.000,- per woning. De totale schade bedraagt
daarmee
Bodem, Binnenmieden- en Weeshuispolder (Groote Wielen)
en in de huidige situatie ca. € 45 miljoen. Inmiddels is bij
ongeveer
Surhuizumermieden. Naast weidevogelsoorten als grutto,
kievit, 100 woningen de fundering vervangen.
tureluur en watersnip vinden we hier ook plantensoorten als
Naast schade aan de funderingen zakken ook in delen van het
spaanse ruiter, klokjesgentiaan en kleine valeriaan.
gebied tuinen en erven ongelijkmatig ten opzichte van de woning.
hogen de tuinen op en treffen maatregelen om
De veenweidenatuur in het veenweidegebied staat onderWoningeigenaren
druk:
effect van de maaivelddaling op te vangen. De mate waarin
•
Het
aantal
weidevogels
is
al hetsterk
dit gebeurt, is niet bekend.
afgenomen en neemt nog verder af’. Door de lage
grondwaterstand voor de landbouw, is minder
Verwachting
voedsel voor weidevogels beschikbaar. Dit verslechtert
De 1).
verdergaande maaivelddaling leidt ertoe dat de
de leefomstandigheden voor weidevogels (zie grafiek
hoogwatercircuits
minder effectief functioneren. Dit vergroot
•
Door lage grondwaterstanden in de omgeving
van
de kans op schade. Dit geldt ook voor woningen waarbij
veenweidenatuurgebieden treedt verdroging en
op dit moment nog sprake is van een goed functionerend
verzuring op. Zeldzame soorten die afhankelijk zijn
hoogwatercircuit.. In de periode 2041 - 2050 zal bij het ontbreken
van voedselarme, niet verzuurde natte omstandigheden
van effectieve hoogwatervoorzieningen bij alle 2250 woningen
als heischrale- en blauwgraslanden, Spaansederuiter,
fundering regelmatig droogvallen (zie grafiek 2).
blauwe zegge en tandjesgras lopen kans te verdwijnen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor It Bûtenfjild en graslanden
De totale schadepost komt hiermee op € 112,5 miljoen in 2050.
rondom de Natura 2000-gebieden zoals
het
Op termijn
kan bij alle 4000 woningen in het gebied schade
Sneekermeergebied, Alde Feanen en van optreden.
Oordts Hiermee kan het totale schadebedrag oplopen tot circa
Mersken.
€ 200 miljoen. De snelheid waarmee dit optreedt, is afhankelijk
van de klimaatveranderingen.
Nederland
(en
Fryslân)
heeft
een
internationale
verantwoordelijkheid voor het behoud van weidevogels omdat
grote delen van Europese populaties weidevogels (bijv. de grutto)
een deel van het jaar in de veenweiden verblijven. Hiertoe
zijn in het veenweidegebied op enkele plaatsen plas-dras
omstandigheden gerealiseerd door het verhogen van het
waterpeil.
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Relatie tussen weidevogels en grondwaterstanden
Situatie zonder bodemdaling

Hier volgen enkele voorbeelden van maatregelen waarmee de negatieve
effecten van maaiveldaling deels teniet worden gedaan. De maatregelen
richten zich op de waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie.
Realiseren van plas dras omstandigheden door toepassen van
peildynamiek (hoog water in de winter en lager peil in de
zomer)
Voorkomen van wegzijging van water uit natuurgebieden
Realiseren van toestroom van basenrijk grond- en/of
oppervlaktewater
In standhouden van hoge grondwaterstanden, die in de zomer
niet te ver uitzakken
Inrichten van natuurvriendelijke oevers
Het betreft hier maatregelen die opgenomen zijn enkele (concept)
beheerplannen van Natura 2000-gebieden in het veenweidegebied.
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De kosten voor bestrijding van de huidige verdroging van grondwaterafhankelijke natuur in het veenweidegebied zijn door de provincie Fryslân
ingeschat op € 52 miljoen (tot en met 2030). Deze kosten worden onder
andere besteed aan de inrichting van de EHS en uitwerking van maatregelen
in Natura 2000-gebieden. De verwachting is dat in de periode 2030 – 2050
€ 160,een vergelijkbaar bedrag nodig is om verdergaande verdroging te bestrijden.
Over de periode van nu tot 2050 wordt daarmee een totaal bedrag van € 104
miljoen aan verdrogingsbestrijding in het veenweidegebied voorzien.
Totale kosten per Frie
Baten
periode nu tot 2050
De waarde van natuur wordt vaak uitgedrukt in aantallen zeldzame soorten
(bijvoorbeeld rode lijstsoorten). Men slaagt er echter ook steeds beter in de
waarde van natuur in geld uit te drukken. Natuur levert aan de mens bepaalde
diensten, de zogenaamde ecosysteemdiensten. Denk daarbij bijvoorbeeld

Het inklinken en de daarmee gepaard gaande bodemdaling hebben verschillende nadelige gevolgen voor het gebied.
Verwachting veenweidenatuur
De verwachting is dat het handhaven van het huidige
waterbeheer tot verdere daling van het maaiveld leidt. Hierdoor
komen de veenweidenatuur en vooral de weidevogelpopulatie
steeds verder onder druk te staan. Ze kunnen alleen tegen
hogere kosten behouden of verder ontwikkeld worden. De
natuurwaarde van de typische veenweidenatuur (weidevogels en
bloemrijke graslanden) in het landbouwgebied neemt ook af door

De kosten zijn voor de woni
handelen door derden. Dit k
door het waterschap zijn. Ond
een geringe tegemoetkoming in
provincie mogelijk.
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Verdeling van weidevogelterritoria (percentage)

kenden dat bij ongewijzigd beleid de kosten verder zullen
toenemen met circa € 100.000 per jaar.²⁴

sequentie hebben dat het gebied onder water komt te
staan.
Niets veranderen aan het huidige grondgebruik, maar wel
het managen van het waterbeheer, zal leiden tot verdwijning van het veen als bodemsoort en tot daling van het
maaiveld, met gevolgen voor alle vormen van het grondgebruik en voor (de kosten van) het waterbeheer.
Wél iets doen leidt ook tot ruimtelijke problemen. Niet
alle vormen van grondgebruik zullen meer in dezelfde
mate als nu mogelijk zijn, waardoor belanghebbenden
gedupeerd zullen worden; sommigen meer dan anderen.
De kosten die zijn gemoeid met de veenweideproblematiek zullen hoe dan ook toenemen. Deze kosten zullen
voor het overgrote deel uit publieke middelen moeten
worden gedekt. Er is immers geen specifieke partij aan
te wijzen die verantwoordelijk is, maar de consequenties
hebben wel gevolgen voor de Friese - of zelfs Nederlandse - samenleving als geheel, onder meer voor collectieve
goederen zoals infrastructuur, natuur en waterkwaliteit.
De veenweideproblematiek strekt zich uit over een groot
gebied en heeft, met name op de lange termijn, grote
maatschappelijke gevolgen. Het veen zal oxideren en
verdwijnen, waardoor kosten van waterbeheer en infrastructuur zullen toenemen. Huizen met houten funderingen krijgen in toenemende mate met paalrot te maken,
natuur- en landbouwgebieden zijn steeds lastiger te
beheren door toenemend verschil in maaiveldhoogte, en
de biodiversiteit en waterkwaliteit zullen achteruit gaan.
Om te kunnen anticiperen op de te verwachten veranderingen en om grip te krijgen op de toekomstige inrichting en mogelijkheden van het gebied is een visie op de
ruimtelijke ontwikkeling ervan gewenst. Hiertoe dient op
het juiste niveau een beslissing te worden genomen die
duidelijkheid verschaft aan iedereen.
Boezemmeer

Agri-Cultuurlandschap

Natte Natuurlandschap

Agri-Productielandschap

Een ruimtelijke
Veenweergave van verschillende belangen in het Friese veenweidegebied.
De toekomstige dikte van het veen (‘rood’) is sterk afhankelijk van de gebruiksfunctie.
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1.2 Belangen
Om inzicht te krijgen in de organisatie, beslissingen en financiering in
het Friese veenweidegebied heeft het Veenweide Atelier Friesland het
krachtenveld van actoren in kaart gebracht. In het gebied is sprake van een
divers palet aan partijen die op verschillende niveaus en onderwerpen een
ander belang hebben. De zes belangrijkste groepen zijn: landbouw, natuur,
recreatie, burgers, lokale overheden en de rijksoverheid.
Klaas Sietse Spoelstra
Initiatiefnemer
Kening fan ‘e Greide

Henk de Vries
Directeur
It Fryske Gea

René Meijer
Beleidsmedewerker
Weststellingwerf

Rinze Visser
Fractievoorzitter NCPN
De Friese Meren

Yvonne en Peter Holkema
Melkveehouders

Jitse Peenstra
Agrarisch collectief
It lege Midden

Alle de Vries
Agrarisch collectief
It lege Midden

Hans Hettinga
CDA fractievoorzitter
Súdwest-Fryslân

Marcus Noordmans
Beleidsmedewerker
De Friese Meren

Lourens Touwen
Directeur
Recreatieschap De Marrekrite

Cor Trompetter
Wethouder
Weststellingwerf

Pier Bakker
Directeur
Agri Vastgoed
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Arjan Booms
Beleidsmedewerker
Provincie Fryslân

Anne van Dijk en Hans Konst
Beleidsadviseur resp.
gedeputeerde, Provincie Fryslân

René Bremer
Adviseur
Hûs en Hiem

Jurjen Kingma
Projectleider
LTO Noord

Johan Medenblik
Beleidsmedewerker
Provincie Fryslân

Johan Grijpstra
Projectleider Veenweidevisie
Provincie Fryslân

1.2.1 Landbouw
De agrarische sector in het Friese veenweidegebied heeft belang bij
een laag waterpeil. Dit stelt melkveehouders in staat op hoogproductief
niveau gras en / of maïs te verbouwen. Mede vanwege de toenemende
schaalvergroting heeft de sector belang bij het in stand houden van
een laag waterpeil. De meeste boeren willen en kunnen niet zonder
grondgebondenheid, en weidegang is belangrijk voor de sector.

De Nederlandse agrosector
De Nederlandse agrosector heeft een toegevoegde waarde voor
de Nederlandse economie van ongeveer 10%. Zo is Nederland
het op één na grootste agro-exporterende land ter wereld.²⁸
De Zuivelsector neemt hierin met € 5,9 miljard per jaar aan export de derde plaats in van de verschillende sectoren (idem). De
omzet van de landbouw in het Friese veenweidegebied bedraagt
jaarlijks circa € 215 miljoen en de sector levert met ongeveer
1.500 banen (exclusief indirecte werkgelegenheid) een belangrijk
aandeel in de werkgelegenheid in dit gebied.²⁹

In het Friese veenweidegebied speelt de landbouwsector
vanouds een belangrijke rol. 20% van de Friese landbouwbedrijven is gevestigd in het veenweidegebied. Tweederde
van die landbouwbedrijven is er melkveebedrijf, terwijl
dat in de rest van de provincie minder dan de helft is.
Concreet betekent dit dat er 654 melkveehouderijen in
het veenweidegebied gevestigd zijn.³⁰ Veen is, in vergelijking met zand of klei, niet de meest gunstige bodemsoort
om op te boeren. De opbrengsten uit de landbouw in het
veenweidegebied zijn echter gelijkwaardig aan de rest van
Friesland.³¹

Grondgebruik Landbouw
gras
maïs
granen
aardappelen
overige
natuur, water of stad
veenweidegrens

In Friesland werkten in 2013 12.147 mensen in de sector
landbouw / visserij.³² Dit is 5,4% van de totale werkgelegenheid in Friesland, terwijl dit landelijk 2,7% is. De 654
melkveebedrijven in het veenweidegebied hebben een
totale standaardopbrengst van € 190 miljoen, wat 1% van
de totale Friese economie is (BRP € 18,8 miljard).³³
In deze cijfers zijn standaardopbrengst en werkgelegenheid van sectoren die indirect afhankelijk zijn van de melkveehouderij niet meegenomen. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat de trend van schaalvergroting en automatisering naar verwachting zal doorzetten, waardoor directe
werkgelegenheid in de toekomst verder zal afnemen dan
zij nu al doet.
De melkveehouderij in het Friese veenweidegebied is
economisch gezien niet van groot nationaal belang, en
op regionale schaal speelt de landbouwsector een steeds
Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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Vanzelfsprekend is verhoging van de grondwaterstand
voor veel boeren geen aantrekkelijk alternatief, helemaal
niet als dat snel moet worden ingevoerd. Boeren werken doorgaans met een scherpe bedrijfsvoering en het
evenwicht is met name op het veenweidegebied lastig
te bewaren. Plotselinge veranderingen kunnen dan niet
ineens doorgevoerd worden.

Afschaffing van het melkquota leidt tot nieuwe perspectieven voor zuivelsector. Foto: kaasfabriek van A-Ware/Fonterra
in aanbouw nabij in Heerenveen (2014) Bron: Kampstaal

minder grote rol als bron van werkgelegenheid. Toch zijn
in de provinciale en gemeentelijke politiek de agrarische
belangen (van oudsher al) sterk vertegenwoordigd in de
totstandkoming van beleid, zoals de Veenweidevisie (zie
verder 4.2.5). Een verklaring hiervoor is dat boeren traditioneel goed georganiseerd zijn.
Deze constateringen werpen de vraag op of de relatief
kleine economische impact van de melkveehouderij haar
dominante positie in beleidsvorming nog wel rechtvaardigt. Het is voorstelbaar dat vroeg of laat deze machtspositie tot discussie omtrent oververtegenwoordigde
belangen zal leiden.
Waterpeil
De bodemdaling en het oxideren van het veen wordt veroorzaakt door het lage waterpeil. Voor de boeren is een
8
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laag waterpeil (ongeveer 90 cm onder maaiveld) cruciaal
voor een hoge productie van gewassen in het veenweidegebied. Het in stand houden van het lage grondwaterniveau en het reguleren van de versnipperde waterhuishouding is een kostbare zaak en zal door de toenemende
bodemdaling oplopen. Boeren betalen ongeveer € 60
per hectare per jaar aan waterschapsheffingen, terwijl de
kosten in het veenweidegebied daarvoor rond de € 200
liggen.³⁴ € 140 zal betaald moeten worden uit publieke
middelen.
Het standpunt van LTO Noord hierover is dat de toenemende lasten van het waterschap door de maatschappij
betaald moeten worden en dat agrariërs deze lasten niet
op zich hoeven te nemen.³⁵ Wel ziet het LTO mogelijkheden voor meer particuliere beheervormen en investeringen omtrent waterhuishouding en peilbeheer.³⁶

Schaalvergroting
In Friesland is er, net als in de rest van Nederland, een
tendens naar minder, maar wel steeds grotere melkveebedrijven. Het aantal bedrijven daalde er minder hard dan
elders in Nederland, maar het aantal koeien en kalveren
per bedrijf nam wel meer toe.³⁷
Een grote impuls voor de melkveehouders om uit te
breiden is de afschaffing van het Europese melkquotum
per 1 april 2015. Mede daardoor hebben melkveehouders
en zuivelbedrijven in de periode 2007-2012 € 1,5 miljard
geïnvesteerd in uitbreiding, modernisering en bouw van
stallen.³⁸
FrieslandCampina en de Rabobank verwachten dat
boeren tussen 2015 en 2020 een miljard kilo melk méér
gaan produceren. Vanaf 2013 wordt voor ongeveer € 400
miljoen geïnvesteerd in de zuivelverwerkende industrie
in Friesland. In Heerenveen (A-ware/Fonterra, DOC Kaas,
Ausnutria Hyproca en Henri Willig) en in Leeuwarden
(FrieslandCampina) wordt gebouwd aan nieuwe fabrieken.³⁹ Om te anticiperen op de toenemende vraag naar
goed opgeleide werknemers in de zuivelsector, is door
onderwijsorganisaties, bedrijfsleven en lokale overheden
Dairy Chain Friesland opgezet.
Wetgeving
Over hoe de groei van de sector na afschaffing van de
melkquotering beheerst zal worden, bestaat nog geen
(politieke) duidelijkheid. Mestwetgeving op basis van
de Europese nitraatrichtlijn is een belangrijk middel om
onbeperkte uitbreiding aan banden te kunnen leggen.
Doel hiervan is te voorkomen dat het Nederlandse mestoverschot te groot wordt en de Europese Unie vervolgens
sancties aan Nederland als geheel zou opleggen.

Dierrechten zijn een ander instrument om de sector te
reguleren: ieder bedrijf mag dan een vastgesteld aantal
dieren houden. Dit geldt nu voor varkens- en pluimveebedrijven.
Grondgebondenheid
Grondgebondenheid speelt een belangrijke rol bij de
afweging welke maatregelen de groei van de melkveehouderij kunnen helpen bijsturen. De sector is nu grotendeels grondgebonden. Wanneer ingezet wordt op
mestverwerking bestaat de vrees dat het opgebouwde
(goede) imago van de sector wordt geschaad. Het beeld
van grazende koeien in de wei wordt door de sector in het
buitenland gebruikt voor marketing van zuivelproducten.
Om dit beeld in Nederland niet te laten verdwijnen wordt
actief gestuurd op het buiten laten grazen van koeien, wat
wordt aangeduid met de term ‘weidegang’. Bij dit ideaalbeeld hoort een grondgebonden aanpak, die in de praktijk
een limiet aan het aantal koeien per hectare stelt.
Het belang dat, met name in Noord-Nederland, door
agrariërs aan grondgebondenheid gehecht wordt, komt

Een aantal buitenlandse zuivelmerken in handen van FrieslandCampina
vlnr: Dutch Lady (Maleisië), Rainbow (Midden- Oosten) en Bonnet Rouge (Ivoorkust)

bijvoorbeeld tot uiting in recente transacties op de vastgoedmarkt en een stijging van de grondprijs. De noordelijke melkveehouders kopen meer grond en vrijgekomen
boerderijen op vergeleken met boeren elders in Nederland. Zij willen voldoende eigen grond onder het bedrijf
houden met het oog op de schaalsprong vanaf 2015, en
zien meer heil zien in een grondgebonden sector dan in
mestverwerking.⁴⁰
Niet alle boeren kiezen voor het uitgangspunt van grondgebondenheid . Er zijn in het veenweidegebied koeien
die permanent op stal staan. Deze industriële melkveebedrijven kiezen voor volledige mestverwerking in plaats
van extra grond om het overschot aan mest te kunnen
afzetten.⁴¹
Imago
Het beeld van het typisch Hollandse landschap met koeien
in de wei wordt van Azië tot het Midden-Oosten en Afrika
op verpakkingen van zuivelproducten geprint. Grondgebondenheid onderhoudt het sterke en goede imago dat
de zuivelsector internationaal heeft. Zuivelconcerns als

Nieuwe serrestal van de familie Holkema met ruimte voor 200 koeien

FrieslandCampina stimuleren actief weidegang. Hiervoor
wordt een financiële prikkel gehanteerd: de ‘weidepremie’. Die bedraagt bij FrieslandCampina nu 0,5 cent per
kilo (bij 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag
weidegang). In 2015 wordt deze norm mogelijk twee keer
zo hoog.⁴²
Het betrouwbare imago en het beeld van koeien in de
wei is niet alleen voor de zuivelsector van belang, maar
ook voor banken. De Rabobank stelt bijvoorbeeld dat
‘de koe in de wei’ hét uithangbord van melkveehoudend
Nederland is.⁴³ Weidegang is volgens de Rabobank zeer
belangrijk om in de toekomst voldoende maatschappelijk
draagvlak te houden. De bank vindt het dan verstandig om bij investeringsbeslissingen na te gaan wat deze
betekenen voor (de mogelijkheid tot) weidegang. Door
weidegang te stimuleren bij individuele melkveehouders
heeft de Rabobank de continuïteit voor de branche als
geheel voor ogen.
Bedrijfsvoering
Agrariërs die op een alternatieve manier hun bedrijfsvoering willen inrichten (dus niet per sé meegaan in de
schaalvergroting), lopen in de praktijk tegen drempels
aan waardoor een rendabele bedrijfsvoering (tijdelijk)
moeizamer zal zijn. Voorbeelden zijn de dominantie van
Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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enkele (koeien-)rassen en gewassen (zoals Engels raaigras)
die het moeilijk maakt andere opties geleverd te krijgen,
of om de financiering rond te krijgen bij de omschakeling
naar biologische landbouw of het overstappen naar andere verdienmodellen.
Vanuit de financiële sector is dit goed verklaarbaar:
risico’s in investeringen zijn immers ongewenst, hoge rendementen op leningen zijn juist welkom. Het stimuleren
van ‘veilige’ investeringskeuzes en een rendabele bedrijfsvoering vloeit hieruit voort.
Het goede en betrouwbare imago van de Nederlandse
zuivelsector, waaraan continuïteit voor de branche wordt
gekoppeld, hangt grotendeels af van de zuivelindustrie.
Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de zuivelconcerns. Veel grote spelers in dit veld (zoals Fonterra, Arla,
Dairy Farmers of America en het Nederlandse FrieslandCampina), maar ook kleinere zuivelbedrijven (zoals het
Noord-Hollandse CONO en de Drents-Overijsselse Coöperatie DOC), zijn georganiseerd als coöperatie. Dit betekent
dat de aangesloten melk leverende veehouders eigenaar
(kunnen) zijn en dus de koers van het bedrijf bepalen. De
stem van de melkveehouder is hiermee gewaarborgd in
deze zuivelindustrie.

Agrarisch Natuurverenigingen en collectieven
In Friesland zullen in aanloop naar 2016 zeven collectieven voor
agrarisch natuurbeheer gevormd worden. Deze komen tot stand
door fusies tussen al bestaande agrarische natuurverenigingen
(ANV’s; samenwerkingsverbanden tussen boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen). Geschat wordt dat in heel Nederland
55% van het agrarisch gebied door een ANV beheerd wordt, en
dat circa 10% van de agrarische bedrijven aangesloten is bij zo’n
ANV.⁴⁴

Agrarisch natuurbeheer
In de loop der jaren is in het veenweidegebied een steeds
monocultureler landschap ontstaan, met minder biodiversiteit. Via verenigingen voor agrarisch natuurbeheer
zijn er boeren die zich naast hun reguliere bedrijfsvoering
10
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partijen bij kunnen betrekken, zoals natuurorganisaties en
het waterschap, maar bijvoorbeeld ook marktpartijen die
grond in het betreffende gebied bezitten. De collectieven
kunnen hun doelstellingen met deze partijen afstemmen en zo een schakel worden tussen (grondbezittende)
marktpartijen, (ideële) natuurorganisaties en (beleidstellende en subsidieverstrekkende) overheden. Hoe beter
de samenwerking en afstemming, hoe succesvoller het
collectief kan opereren.

Perceel met Agrarisch Natuurbeheer. Bron: Flickr/Rob Coers

actief bezig houden met bescherming van natuur en
biodiversiteit op hun eigen grond. Met 16.275 hectare is
Friesland de provincie met verreweg het grootste areaal
aan agrarisch natuurbeheer.⁴⁵ Agrarisch natuurbeheer
omvat weide- en akkervogelbeheer, botanisch beheer en
landschapsbeheer. De subsidies die boeren hiervoor kunnen aanvragen zijn door decentralisatie van natuurbeleid
afkomstig van de provincie en worden toegekend op basis
van een collectief beheerplan.
Per 2016 wordt het natuurbeleid verder gedecentraliseerd
en wordt samenwerking tussen boeren nog belangrijker:
vanaf dan kan (gesubsidieerd) agrarisch natuurbeheer alleen nog uitgevoerd worden door een agrarisch collectief:
een samenwerkingsverband van boeren en eventuele andere grondgebruikers in een bepaald gebied. Dit betekent
meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor
de boeren. De provincie zal in een regisserende rol ambities en natuurdoelen samen met gebiedspartijen vaststellen in haar provinciaal natuurbeheerplan, maar invulling
van die natuurdoelen wordt de gedeelde verantwoordelijkheid van die collectieve subsidieaanvragers.⁴⁶
De invulling van natuurdoelen moet blijken uit de eigen
beheerplannen, waar de collectieven ook andere gebieds-

Voor agrarisch natuurbeheer is een vergoeding voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten beschikbaar (in de
vorm van subsidie), omdat het geen of maar heel weinig
extra inkomsten oplevert.⁴⁷ In de praktijk kunnen de inkomsten die een boer uit agrarisch natuurbeheer kan verwerven tot wel een half jaarinkomen oplopen. In Friesland
wordt gemiddeld € 220 per hectare grasland uitgekeerd,
met name voor weidevogelbeheer.⁴⁸ Maar het gros van
de boeren die aan agrarisch natuurbeheer doet, zal dit, zo
geven verschillende partijen aan, niet doen vanwege het
geld maar vanuit idealisme en hart voor de natuur.
(Gedeeltelijke) financiële afhankelijkheid van subsidies
maakt de bedrijfsvoering wel kwetsbaar. Bovendien is
nog niet aantoonbaar dat verenigingen zich op de lange
termijn realisatie van natuurdoelen richten en hoe groot
hun bijdrage aan de continuïteit van natuurbeheer zal zijn.
Recent constateerde de Raad voor de Leefomgeving dat
sprake is van gebrek aan continuïteit in beheer en dat
bovendien agrarisch natuurbeheer, dat achteraf of in de
marge nadelige effecten complementeert, niet effectief
is.⁴⁹

1.2.2 Natuur
De moerasachtige natuurgebieden in het veenweidegebied hebben
belang bij een hoog waterpeil. Door de voortdurende peilverlagingen
in de landbouwgebieden wordt het verschil tussen het waterpeil in de
natuurgebieden en de aanliggende landbouwgebieden steeds groter,
waardoor er verdroging en verzuring optreedt. Dit is schadelijk voor
flora en fauna. Voor de natuurwaarden en het beheer zouden grotere
aaneengesloten natuurgebieden beter zijn.

1

Natuurgebieden

Belangrijkste natuurorganisaties Friese veenweidegebied
Staatsbosbeheer
Opgericht om de natuurgebieden in staatseigendom te beheren.
De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan binnen de
rijksoverheid, hetgeen mogelijkheden biedt om eigen inkomsten
te verwerven. Staatsbosbeheer legt nog altijd verantwoording af
over doelstellingen en budget aan het Ministerie van Economische Zaken. Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 hectare
Nederlandse natuur, waarvan 92% vrij toegankelijk is.⁵⁰
It Fryske Gea
De Friese provinciale vereniging voor natuurbescherming en
streeft naast bescherming ook behoud en ontwikkeling van
natuur, landschap en cultureel erfgoed na. Momenteel beheert
It Fryske Gea 59 natuurgebieden met een totale oppervlakte
van 20.466 hectare. Ongeveer 90% hiervan is opengesteld
voor het publiek, de overige 10% is hier te kwetsbaar voor. It
Fryske Gea telde in 2013 32.400 leden, ruim 11% van de Friese
huishoudens.⁵¹

In het Friese veenweidegebied zijn naast boeren twee
belangrijke natuurorganisaties met eigen grondbezit
verantwoordelijk voor natuurbeheer: Staatsbosbeheer en
It Fryske Gea.
De meeste natuurgebieden op het Friese vasteland liggen
verspreid in het veenweidegebied. De vier belangrijkste
zijn:

It Fryske Gea

•

Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten

3

•

Overig beheer
Veenweidegebied
1

De Alde Faenen

2

Rottige Meenthe

3

De Deelen

4

Gaasterland

•
4
2

•

De Alde Faenen, een gebied van ongeveer 4.000
hectare gelegen in het zogenaamde ‘lage midden’ van
de provincie, in bezit van It Fryske Gea;
De Rottige Meenthe, een gebied van 1.000 hectare
grenzend aan de Weerribben aan de andere kant van
de provinciegrens, in bezit van Staatsbosbeheer;
De Deelen, een gebied van 500 hectare bestaande uit
laagveenmoerassen ten noorden van Heerenveen, in
bezit van Staatsbosbeheer;
Gaasterland, een gebied van ruim 3.000 hectare. Het
bezit is verdeeld over It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.
Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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Deze, en nog enkele andere waardevolle Friese natuurgebieden, zijn aangewezen als Natura2000 gebied.⁵²
Daardoor is de provincie Friesland nu verantwoordelijk
voor het opstellen van een beheerplan.
Sinds 2014 zijn de provincies ook verantwoordelijk voor
de begrenzing en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - al blijft het Rijk eindverantwoordelijk.
In Friesland ligt het NNN grofweg in één grote strook van
het zuidwesten naar het noordoosten van de provincie.
Realisering van deze zone als aaneengesloten natuurnetwerk (Natte As) is een belangrijk streven in het beleid
van de provincie, en daarmee van de natuurorganisaties.
Nagestreefd wordt een groot aantal natuurdoelen, zoals
flora- en faunaverbetering, waterbuffering, toepassing van
seizoensvariatie in het waterpeil, verbetering van de waterkwaliteit en uitbreiding van het waterrecreatiegebied.
Door aaneengesloten natuurgebieden te creëren worden
deze doelstellingen behaald en wordt het natuurbeheer
eenvoudiger. Het Ministerie van Economische Zaken en de
provincies investeren gezamenlijk in de ontwikkeling van
het NNN met als streven om het in 2025 te voltooien.

behalve gesprekspartner ook subsidieverstrekker is. Sinds
de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincie in
2008 is ook Staatsbosbeheer afhankelijk van provinciale
subsidies. Hierdoor zijn de lijnen korter, maar is het speelveld politieker geworden. Voor natuurorganisaties is het
lastig een onafhankelijke positie in te nemen ten opzichte
van de provincie, omdat de provinciale natuurbelangen
ook gewaarborgd moeten worden. Natuurorganisaties
gaan in de praktijk niet als één partij in gesprek met de
provincie; eigen belangen en doelstellingen gaan voor.⁵⁴
De verschillende natuurgebieden liggen momenteel
versnipperd in het gebied. Om een aaneengesloten NNN
te creëren en toekomstgericht beleid te voeren zouden
stukken land van eigenaar moeten veranderen. Maar
volgens Staatsbosbeheer en It Fryske Gea is grondaankoop lastig vanwege regelgeving en de beperkte financiële
mogelijkheden. Door schaalvergroting in de landbouw
en mestwetgeving is er bovendien een grote vraag naar

grond. Ook onteigenen van landbouwgrond ten behoeve
van natuur is (juridisch) lastig.
Beide partijen stellen dat het bezitten van grote aaneengesloten stukken natuur gunstig is voor de biodiversiteit
en goedkoper in beheer. Bovendien maken toenemende
hoogteverschillen tussen landbouwgronden en de doorgaans hoger gelegen natuurgebieden het waterbeheer
erg lastig en kostbaar. Door gebieden te clusteren kan het
waterpeil eenvoudiger worden gereguleerd.
Overige
Andere organisaties zoals Landschapsbeheer Friesland en
de Friese Milieu Federatie houden zich bezig met kennisontwikkeling, onderzoek en het creëren van draagvlak
voor natuur. Omdat ze zelf geen natuur bezitten, zijn
zij uiteindelijk afhankelijk van het provinciaal beleid,
de bovengenoemde twee organisaties en het agrarisch
natuurbeheer bij het ten uitvoer brengen van natuurdoelstellingen.

Natuurorganisaties
Staatsbosbeheer en It Fryske Gea beheren het grootste
gedeelte van de Friese gebieden die binnen de NNN vallen. Staatsbosbeheer is van oudsher een overheidsgelieerde organisatie die is opgericht om bos- en natuurgebieden
te beheren in opdracht van de rijksoverheid, en werd
zodoende ook gefinancierd vanuit het Rijk. It Fryske Gea
is een provinciale vereniging voor natuurbescherming,
gefinancierd door subsidies van de provincie, contributie
van een groot aandeel leden en giften.
Beide partijen zijn, door bezuinigingen in het natuurbeleid, hun bedrijfsvoering minder gaan richten op afhankelijkheid van publieke middelen. Zij richten zich nu sterker
op samenwerking met (recreatie-)ondernemers en op
nieuwe verdienmodellen op de particuliere markt.⁵³
Zowel Staatsbosbeheer als It Fryske Gea wijzen op de duale relatie tussen de natuurorganisaties en de provincie, die
12
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Natuurgebied De Alde Feanen: een afwisselend laagveenmoeras bestaande uit o.a. meren, rietlanden, en moerasbossen.

1.2.3 Recreatie en toerisme
De recreatiesector in Friesland heeft belang bij een hoge belevingswaarde
van het landschap. Door toenemende bodemdaling en schaalvergroting
komt de kwaliteit van het landschap onder druk te staan; de natuur
verschraalt en het landschap industrialiseert. De provincie heeft de ambitie
meer toeristen naar Friesland te trekken.

Recreatie en toerisme Friesland
Recreatie en toerisme is economisch gezien een belangrijke sector voor Friesland. De omzet uit toerisme bedraagt circa 5,5% van
het bruto Fries product; bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in
Nederland.⁵⁵ De provincie kent haar eigen kracht: “..[met] volop
water(sport), een ‘eigen' cultuur, interessante historie, erfgoed,
karakteristieke landschappen en natuurgebieden. Daarmee is er
een grote diversiteit aan unieke recreatiemogelijkheden in onze
provincie. Fryslân kan uitgroeien tot een toeristisch topgebied in
Noordwest-Europa”.⁵⁶
Om deze ambitie te bereiken heeft de provincie een aantal
doelstellingen in haar Uitvoeringsprogramma 2014-2017 geformuleerd:
•
van 9,5 miljoen naar 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in 2015
•
van 60 miljoen naar 70 miljoen bezoeken in 2017
•
van 19.000 naar 20.000 directe toeristische banen in 2017
•
groei van de toeristische bestedingen met 5% vanaf 2015.⁵⁷

Recreatie en Toerisme
Marrekrite aanlegplaats
1 camping
5 campings
1 bungalowpark
5 bungalowparken
veenweidegebied

Het Friese veenweidegebied wordt sinds de laatste halve
eeuw in toenemende mate als recreatiegebied gebruikt.
Net als in andere landelijke gebieden in Nederland is deze
verschuiving van landbouw naar (ook) recreatie aangewakkerd door de ‘Structuurschets voor de ruimtelijke
ontwikkeling van de openluchtrecreatie in Nederland’.⁵⁸
Het Rijk dacht na over de vraag hoe Nederland ruimtelijk
het beste ingericht kon worden met het oog op de groeiende recreatiebehoefte. Deze structuurschets gaf onder
andere het Friese Merengebied als streek aan, waar het
accent meer moest liggen op weekend- en vakantierecreatie.⁵⁹
50 jaar na dato is het accent steeds meer verschoven naar
de recreatiesector: in het veenweidegebied ligt 9% van
het totaal aantal banen in de recreatieve sector.⁶⁰ Dit is
hoger dan het gemiddelde in Friesland, maar veel lager
dan in het Waddengebied.
De meeste bedrijvigheid is geconcentreerd rond de Friese
Meren en gerelateerd aan watersport, sportvisserij, natuur- en plattelandstoerisme.
Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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Het Friese Merenproject
Het meest omvangrijke project dat de provincie op het gebied
van toerisme heeft geïnitieerd is het Friese Merenproject. Dit
project dat loopt van 2000 tot 2015 en heeft tot doel Friesland
als watersportgebied nog aantrekkelijker te maken. Ook wordt
beoogd de Friese economie te stimuleren met het streven naar
30% meer banen in de branche in 2015. De totale projectkosten
zijn begroot op € 495 miljoen.⁶¹ Ter vergelijking: in 2012 gaven
toeristen in heel Friesland € 1.029 miljard uit.⁶²

Provincie
‘Recreatie en toerisme’ is één van de provinciale beleidsterreinen. Het is aan de provincie of en hoe zij autonoom
invulling wil geven aan bijvoorbeeld Nationale Landschappen, reconstructie van natuur en aanleg van routestructuren zoals lange afstand fiets- en wandelpaden.
In Friesland is recreatieschap De Marrekrite de verantwoordelijke (uitvoerings)partij voor recreatieve
voorzieningen namens de provincie en bijna alle Friese
gemeenten.⁶³ De Marrekrite bestaat als een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de provincie en de aangesloten gemeenten en heeft als doelstelling de kwaliteit
van aanlegplaatsen, steigers en fietsroutes te beheren en
onderhouden. De GR wordt bestuurd door wethouders en
gedeputeerden; de gemeentelijke financiële afdracht aan
De Marrekrite is evenredig aan het recreatieaandeel van
de betreffende gemeente.⁶⁴
Het recreatieschap heeft te maken met een grote hoeveelheid samenwerkingspartners, waartoe landschapsbeheerders/-bezitters en het waterschap behoren. Met (particuliere) landeigenaren zoals boeren heeft De Marrekrite
individuele contracten ten behoeve van het gebruik van
een oever; hier zijn echter geen financiële afspraken mee
gemoeid.
Sinds de VVV’s niet meer op provinciaal niveau bestaan,
is er geen organisatie meer die de recreatieve potentie
van de provincie naar de buitenwereld ‘vermarkt’. De
provincie zelf staat nu garant voor een basisstructuur ten
14
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aanzien van een brede regiomarketingorganisatie. Het
takenpakket van de stichting Beleef Friesland (i.o.) beslaat
vooral het communicatieve vlak ter versterking van het
merk en profiel ‘Fryslân’, naast marketing gericht op doelgroepen binnen en buiten Friesland.⁶⁵
Om recreanten naar Friesland te krijgen kan de provincie
een trekkersrol spelen; tegelijkertijd is zij afhankelijk van
de markt voor initiatieven op dit gebied. Het zijn immers
de vele ondernemers in het dag- en verblijfstoerisme
die de verschillende doelgroepen moeten aanspreken.
Natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en It Fryske Gea
spelen hierbij een steeds grotere rol.
De belangen in het recreatieve landschap
Bezien vanuit de provinciale uitvoering van recreatieve
voorzieningen (De Marekritte) lopen de partijen elkaar
in het recreatiebeleid niet voor de voeten: het belang
van een goede basisinfrastructuur voor recreanten wordt

breed onderkend.⁶⁶ Over hoe de onderlegger van die
infrastructuur - het landschap - zich moet ontwikkelen,
verschillen meningen wél.
Een in Friesland breed gedeelde opvatting is dat een verruiging van het landschap (bijvoorbeeld meer bosjes en
bomen, een ontwikkeling die zal plaatsvinden bij nattere
veengronden) niet gewenst is vanuit de recreanten: die
zouden open landschappen, weinig windvangers en vergezichten (ook vanaf het water, liefst met koeien in de wei)
willen.⁶⁷ De recreatiesector is volgens de provincie niet
gebaat bij schaalvergroting in de landbouw, want (ook)
daarmee zouden de koeien uit de wei kunnen verdwijnen.
Bovendien: door oxidatie van het veen en verdergaande
maaivelddaling kunnen natuurwaarden afnemen en verslechtert de waterkwaliteit. Dit verandert het landschap
en haar gebruikspotenties en verlaagt de belevingswaarde
van het landschap voor wandel-, fiets- en natuurrecreatie.⁶⁸

Het Friese landschap is een populaire recreatiebestemming. Bron: Flickr/Hindrik Sijens

1.2.4 Burgers
Belangen van burgers in het veenweidegebied worden op verschillende
aspecten geraakt. Ten eerste via de belastingaanslagen, om de stijgende
kosten te dekken. Ten tweede in individuele problemen met paalrot. Ten
derde omdat zij een leefbare, gezonde en fijne woonomgeving wensen
met toegang tot werk, onderwijs en voorzieningen. Zij hebben belang bij
transparante besluitvormingsprocessen, die gereflecteerd worden in de
door hen gewenste leefomgeving.

Het inklinkende veen heeft veel en ingrijpende gevolgen.
Dit proces is echter lastig te zien en vanwege de technische complexiteit niet eenvoudig te begrijpen. In het
Friese veenweidegebied zijn de maaivelddaling en de
gevolgen daarvan niet direct voelbaar en vormen geen
levendige onderwerpen in het publieke debat.
De gevolgen van de veenweideproblematiek voor burgers
zijn drieledig: schade aan fundering (paalrot), de stijgende
kosten van het waterbeheer en de ontwikkeling van het
landschap.

Leeuwarden

Drachten

Sneek
Joure

Steden en dorpen
steden en dorpen
veenweidegebied

Lemmer

Inwoners & woningbezit
Friesland heeft momenteel ruim 646.000 inwoners.⁶⁹ Hiervan
wonen er 454.622 in de negen gemeenten waarvan hun grondgebied (gedeeltelijk) uit veengebied bestaat. De grotere steden
zijn echter niet op het veen gebouwd, waardoor niet al deze
inwoners daadwerkelijk óp veengrond wonen.
De woningvoorraad in deze negen gemeenten bedraagt 209.386
(2014). Friesland is de provincie met het hoogste aandeel eigen
woningbezit in Nederland. In Friesland was dit aandeel in 2009
63%, terwijl dit voor heel Nederland gemiddeld 56,8% was.⁷⁰

Heerenveen

Wolvega

Paalrot
Door de voortdurende peilverlagingen heeft een groot
aantal gebouweigenaren in het veenweidegebied een
(potentieel) probleem in de vorm van (dreigende) woningverzakking. Dit wordt veroorzaakt door drooggevallen
houten funderingen van gebouwen in het veengebied
(gebouwd vóór 1950). Ook funderingen ‘op staal’ kunnen
zakken: door zetting van de ondergrond, door oxidatie van
veen en inklinking van kleilagen. Ongelijkmatige zakking
kan leiden tot schade.⁷¹
In 2010 waren 400 woningen verzakt en werden 3.100
woningen bedreigd met paalrot.⁷² Van deze woningen zou
de houten fundering vervangen moeten worden door een
fundering van beton. Gemiddeld kost dat een woningeigenaar € 35.000 tot € 40.000 (prijspeil 2008); een totale
schadepost van zo’n € 115 miljoen. Uitstel van onderhoud
Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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zou per woning extra gebouwschade van zo’n € 12.500
opleveren.⁷³
Uitgangspunt van provincie en waterschap is dat schade
aan bouwwerken als gevolg van peilaanpassingen voor
rekening van de individuele eigenaar komt. Elke bewoner
dient bij de bouw van een woning te anticiperen op het
natuurlijke proces van maaivelddaling en de hieruit voortkomende kosten voor aanpassing aan de fundering zelf te
dragen.⁷⁴ Hier geldt dus eigen verantwoordelijkheid van
kennis, en informatieplicht van huidige aan toekomstige
woningeigenaren.
Ter compensatie van geleden schade door peilverlaging
bestaat sinds enige jaren wel een compensatieregeling.
Als tegemoetkoming verstrekt de provincie een laagrenderende lening van 2% waarmee het funderingsherstel
gefinancierd kan worden.⁷⁵ Om hiervoor in aanmerking
te kunnen komen, gelden aanvullende voorwaarden: een
bepaalde maximale WOZ-waarde van het huis en bezit
van de woning vóór 1992.
Het al dan niet compenseren van geleden schade is nog
geen groot politiek of maatschappelijk issue in Friesland.
Gedupeerde burgers hebben zich voor zover bekend niet
verenigd. De Belangen Vereniging Fundering Problemen
Friesland is sinds 2011 niet meer actief in het publieke
debat.
Kosten waterbeheer
Naast individuele belangen en (eventuele toekomstige)
financiële lasten zijn er ook bredere financiële belangen voor burgers in het veenweidegebied. Het huidige
peilbeheer brengt hoge kosten voor het waterschap, het
Wetterskip Fryslân, met zich mee. Deze kosten worden
niet naar rato (gebruikskosten) verdeeld over alle ingezetenen van het waterschap; de belastingbetaler betaalt
gedeeltelijk mee aan de hogere kosten die vanwege de
landbouwsector door het waterschap gemaakt worden.
Het waterbeheer in het veenweidegebied kost volgens
het waterschap momenteel ongeveer € 200 per hectare,
terwijl de boeren € 60 aan waterschapsheffing betalen.⁷⁶
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Atelier ZZ

Politiek liggen de standpunten over de financiering van
het waterbeheer niet op één lijn. De meningen lopen
uiteen van ‘peil volgt functie’ tot ‘functie volgt peil’. Het
gaat om het al dan niet moeten nemen van (financiële)
verantwoordelijkheid door de agrarische sector en van de
afwenteling van de kosten daarvan via de waterschapsheffingen. Illustratief zijn de opvattingen van twee partijen
in het waterschapsbestuur. ‘Lagere Lasten Burger’ bepleit
dat extra kosten voor bemaling van agrarische grond door
boeren zelf gedragen moeten worden, terwijl ‘Werk aan
Water’ het belang van goede afwatering en drooglegging
voor landbouw onderstreept.⁷⁷
De financiering van het peilbeheer is geen onderwerp van
breed maatschappelijk debat.
Ontwikkeling landschap
Naast financiële belangen van burgers spelen ook immateriële ruimtelijke belangen van het Friese landschap als
collectief goed. Dit betreft met name de beleving, waardering en de door burgers gewenste ontwikkeling van het
landschap.
Onderzoek onder het Friese burgerpanel wijst uit dat
landschappen waarop de mens het minst invloed heeft
gehad (natuurlandschappen) het meest gewaardeerd
worden, en tevens het meest worden geassocieerd met
‘Fryslân’.⁷⁸ Het (agrarisch) productielandschap wordt lager
gewaardeerd en nauwelijks geassocieerd met ‘Fryslân’.
‘Vee in de wei’ en ‘weidevogels’ zijn de twee meest
genoemde elementen die de respondenten de afgelopen
tien jaar hebben zien afnemen. Dat vinden de respondenten een slechte zaak. 26% is ongerust over ‘ontwikkelingen boerenbedrijf’, zoals schaalvergroting, het verdwijnen
van kleine boerderijen, vee op stal en teveel eentonig
gewas. ‘Afname van flora en fauna’ leidt bij 18% tot ongerustheid.
De meest genoemde termen om de kracht van het Friese
landschap te typeren zijn ruimte, rust, afwisseling, water,
meren, natuur, weidsheid, vergezichten en bossen. Veengrond of het verdwijnen van veen speelden in dit onderzoek geen rol.⁷⁹
Veeninklinking en maaivelddaling zijn voor veel burgers

onzichtbare, abstracte problemen die lokaal niet leven. De
veenweideproblematiek is evenmin een onderwerp in het
publieke debat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
windmolendiscussie in Friesland, waarbij lokale actiegroepen pleiten vóór of (vaker) tegen windmolens op het land
of juist in het water.

Uitslagen meest recente verkiezingen Friesland
Gemeenteraadsverkiezingen 2013 / 2014 (5 grootste partijen) ⁸⁰
1. CDA: 20,1%
2. PvdA: 17,9%
3. Gemeente Belangen: 12,5%
4. FNP: 12,4%
5. VVD: 10,1%
Provinciale Statenverkiezing 2011 (5 grootste partijen) ⁸¹
1. PvdA: 23,7%
2. CDA: 17,7%
3. VVD: 13,8%
4. FNP: 9,2%
5. SP: 8,4% en PVV 8,4%
Waterschapsverkiezing 2008 (5 grootste partijen) ⁸²
1. Water Natuurlijk: 17,0%
2. PvdA: 16,6%
3. CDA: 15,3%
4. Lagere Lasten Burger: 14,5%
5. Werk aan Water: 12,1%
Tweede Kamerverkiezing 2012 (5 grootste partijen) ⁸³
1. PvdA: 33,1% (landelijk: 24,8%)
2. VVD: 19,9% (landelijk: 26,6%)
3. CDA: 13,8% (landelijk: 8,5%)
4. SP: 9,6% (landelijk: 9,7%)
5. PVV: 7,3% (landelijk: 10,1%)

Invloed
Burgers kunnen op twee manieren invloed uitoefenen op
het besluitvormingsproces en op beleid(svorming): door
hun beslissend en hun organiserend vermogen.
De invloed die burgers in het besluitvormingsproces ‘aan

de voorkant’ hebben is te onderscheiden van die ‘aan de
achterkant’ (achteraf). In een democratisch stelsel zijn de
verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging het belangrijkste middel om besluitvorming te beïnvloeden.
Uit de uitslagen van de meest recente verkiezingen in
Friesland is geen eenduidige conclusie te trekken. Zowel
CDA als PvdA zijn op alle niveaus goed vertegenwoordigd,
en in Friesland groter dan landelijk gemiddeld.
Een andere directe manier van beïnvloeding van besluitvorming ‘aan de voorkant’ is betrokkenheid en inspraak
van burgers in de planvorming. Burgers worden steeds
vaker uitgenodigd om te participeren in de eerste fase
van een planproces. Via inspraakavonden, informatieve
bijeenkomsten of, al dan niet informele, raadplegende
referenda of enquêtes wordt de mening van inwoners of
andere direct betrokkenen opgehaald. Dit bespaart de
overheid doorgaans tijd en geld aan het einde van zo’n
proces (bezwaar- en beroepsprocedures), terwijl het burgers (een gevoel van) betrokkenheid bij de eigen leefomgeving verschaft.

reactie op voorgenomen beslissingen, dus ná de eerste
planvorming.
Het organiserend vermogen van burgers
‘De Nederlandse verzorgingsstaat verandert langzaam
in een participatiesamenleving: een samenleving waarin
iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor
zijn of haar eigen leven en omgeving en de (landelijke)
overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt’, is
een uitspraak uit Troonrede van 2013.⁸⁵
In deze participatiesamenleving zijn burgers op verschillende manieren georganiseerd. Een belangrijk verschil bestaat hierbij tussen organisaties met een brede, algemeen
maatschappelijke doelstelling en organisaties die zich

rondom een bepaald onderwerp verenigd hebben (belangengroeperingen, one issue partijen). Ook is onderscheid
te maken op basis van de schaal waarop zij actief zijn. Zo
opereren sommige burgerorganisatie landelijk of zelfs internationaal (zoals Natuurmonumenten), en andere lokaal
(zoals het ‘Comité Hou Fryslân Mooi’, van verontruste burgers met bezwaar tegen windmolens in hun woongebied).
Een voorbeeld van brede, lokaal georganiseerde bewonersgroepen zijn dorpsraden, wijkraden of dorpsverenigingen die op veel plekken in Nederland de gemeente
gevraagd of ongevraagd trachten bij te sturen in beleidsen besluitvorming. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft het bestaan en functioneren van dorps- en wijkraden onderzocht. Hieruit kwam voor de Friese gemeenten
in het veenweidegebied een wisselend beeld naar voren:

De provincie streeft in de Veenweidevisie (zie onder 4.2.5)
naar betrokkenheid van burgers in het planvormingsproces. Zij schrijft: ‘In de eerste fase van de Veenweidevisie
hebben we de feiten over maaivelddaling op een rij gezet
en besproken met een kleine groep mensen die wonen
en werken in het veenweidegebied. […] Daarnaast is naar
voren gekomen dat er extra inspanning nodig is om inwoners en geïnteresseerden van het veenweidegebied te
informeren over maaivelddaling en de gevolgen daarvan.
Daarom zetten we in de tweede fase (nog) meer in op
het informeren van inwoners en geïnteresseerden’.⁸⁴ De
provincie concentreert zich bij het betrekken van burgers
sterk op informatie en communicatie. Voor actievere vormen van betrokkenheid werden workshops voor belanghebbenden georganiseerd, waarbij vooral de feiten en de
belangen van alle partijen aan de orde zijn gesteld.
Burgers kunnen hiernaast via juridisch vastgelegde wegen
invloed op het besluitvormingsproces uitoefenen in

De invloed van burgers ‘aan de voorkant’ van het besluitvormingsproces wordt steeds groter. Foto: burgers mengen zich in een
discussie rondom de naamswijziging van gemeente De Friese Meren. Bron: Leeuwarder Courant
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sommige raden hebben gekozen leden, voor andere hebben de leden zichzelf aangemeld. Er zijn ook verschillen in
publiek- of privaatrechtelijke basis, in financiering (uit eigen middelen of uit subsidiebijdragen van de gemeente),
in de wijze waarop afspraken met de gemeente worden
gemaakt (informeel of juist niet) en of er al dan niet een
vaste contactpersoon voor de raad is. De functie van de
dorpsraden varieert van informeren en intermediëren tot
belangenbehartiging.⁸⁶
Met betrekking tot de veenweideproblematiek zijn
geen lokale belangengroeperingen actief in het publieke debat. Maar in het proces van de Veenweidevisie
hebben belangengroeperingen wel een belangrijke rol
gespeeld. ‘Aan de voorkant’ van de visievorming heeft de
provincie belanghebbenden geprobeerd te betrekken.
Om rekening te kunnen houden ‘met alle belangen van
mensen die wonen en werken in het veenweidegebied’
is een adviesgroep ingesteld waarin vertegenwoordigers
van verschillende partijen zitting hebben: Vereniging het
Fries grondbezit, Boer&Natuur, Vitens, MKB Nederland,
Vereniging van Friese Woningcorporaties, Polderbelangen,
It Fryske Gea, Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers, LTO Noord, Landschapsbeheer Friesland, ANWB,
Friese Milieu Federatie en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.⁸⁷
Toch bleek in de praktijk dat vooral boeren interesse
toonden, terwijl niet alleen de agrarische vertegenwoordiging maar ook bijvoorbeeld natuurorganisaties wel goed
georganiseerd zijn. Huiseigenaren en de recreatiesector
lieten het gaandeweg het proces afweten.⁸⁸
Initiatieven van onderop
Een heel andere manier voor de burger om invloed op de
eigen leefomgeving uit te oefenen, is door als initiatiefnemer bottom-up projecten te ontplooien of door met
een zelf gekozen strategie richting te geven aan bepaalde
ontwikkelingen. Deze manier van handelen en uitgaan van
eigen (burger-)kracht past in de huidige tijdsgeest, en is
ook in het veenweidegebied zichtbaar. Twee illustratieve
projecten hiervan zijn:
18
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Kening fan ‘e Greide wil een vogelrijk weidelandschap samen laten gaan met een
rendabele, duurzame melkveehouderij. Bron: http://www.keningfanegreide.nl

‘Better Wetter - voor ecologie en economie’ wil alternatieve gebruiksfuncties
onderzoeken voor het veenweidegebied. Bron: http://www.altwym.nl

Kening fan ‘e Greide (‘koning van de weide’, refererend
aan de grutto) is een burgerinitiatief van een groep individuen die kiest voor een nieuwe, multidisciplinaire aanpak
om de toekomst van het weidelandschap veilig te stellen.
Doelstelling is het agrarisch cultuurlandschap, dat gekenmerkt wordt door bloemrijke weilanden en weidevogels,
te behouden voor toekomstige generaties. Hiervoor zoekt
zij nieuwe wegen en breekt zij met de bestaande regelgeving van beperkte natuurreservaten en agrarisch natuurbeheer omdat dit volgens haar geen oplossing biedt maar
wel onnodig veel geld kost. Dit project zoekt naar een
‘nieuwe boerenformule’ die zowel duurzaam als rendabel
boeren mogelijk maakt door ‘natuur-inclusief’ te boeren
en bijvoorbeeld nieuwe producten zoals ‘gruttomelk’ in de
markt te zetten.⁸⁹

Better Wetter (‘beter water’) is een initiatief van het
Friese ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga. Doel is het veenweidegebied in stand te houden en
meerwaarde te laten opleveren zonder dat daar per sé
subsidies voor nodig zijn. Streven is nieuwe ecologische
en economische dragers te ontwikkelen met het oog op
een toekomstbestendig waterbeheer. In de praktijk betekent dit onder meer het leren omgaan met bodemdaling,
het vinden van een ecologische en economische rol van
gebieden voor waterberging, ecologische visserij, maar
bijvoorbeeld ook het telen en toepassen van (nieuwe) watergewassen (zoals riet, mattenbies, lisdodde en andere
helofyten) en technische innovaties om te kunnen werken
in natte gebieden. Kortom: niet meer boeren tegen, maar
juist mét het water. ‘Omdenken’ noemt Wymenga dat.⁹⁰

1.2.5 Lokale politiek
Het veenweidegebied is door de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van provinciaal belang. De provincie wil ontwikkelingen stimuleren,
maar daarbij het verleden en het ontstaan van het landschap leesbaar
houden.⁹¹ De gemeenten ondervinden door bodemdaling toenemende
onderhoudskosten aan wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Ook
Wetterskip Fryslân ziet kosten in waterbeheer jaarlijks toenemen.

Dantumadiel

Tytsjerksteradiel

Leeuwarden
Smallingerland

Opsterland
Súdwest-Fryslân

Gemeenten veenweidegebied

Heerenveen

Veen
Veen met kleidek
Klei met veenondergrond
Boezem

De Friese Meren
Weststellingwerf

Als vijfde relevante partij binnen het krachtenveld van de
veenweideproblematiek geldt de provinciale en lokale
overheid. Door het Friese burgerpanel wordt ‘de overheid’ als verantwoordelijke partij voor het landschap met
stip op de eerste plaats gezet (78%); op de tweede plaats
zet zij boeren (66%).⁹²
Provincie Fryslân
De Nederlandse provincies zijn deels belast met uitvoering van door de rijksoverheid opgelegde taken. Over veel
andere onderwerpen kunnen zij zelfstandig beslissen.
Met name over de inrichting van de leefomgeving en het
landelijk gebied heeft de provincie veel beleidsvrijheid.
In beleid voor het landelijk gebied is de provincie veel
bepalender dan gemeenten.⁹³ Via de Nota Ruimte heeft
het Rijk onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal
wat moet’, meer verantwoordelijkheden toebedeeld aan
provincies (en gemeenten).⁹⁴ Dit geeft de provincie een
regisserende en financierende rol in het landelijk gebied.
Toch ligt haar rol ook al besloten in de cultuur en het systeem van de Nederlandse ruimtelijke ordening.⁹⁵
Volgens gedeputeerde Konst is de veenweideproblematiek “the story of our lives”.
Sinds 2011 werkt de provincie Friesland aan de Veenweidevisie, maar zij beschouwt de opgave niet als nieuw.
Naar eigen zeggen is zij al decennialang bezig met de
problematiek en niet pas sinds de recente decentralisatie.
Nieuw is dat de provincie met de Veenweidevisie tracht
om een verbinding te leggen tussen functionaliteit en
landschappelijke waarden. Het beleid kwam in het verleden vooral tot stand uit praktisch oogpunt en was puur
gericht op het omgaan met bodemdaling.⁹⁶
Vanuit de provincie wordt wel toegegeven dat (te) laat is
gestart met constructief en fundamenteel nadenken over
de toekomst van het veenweidegebied, en dat het achteraf gezien jammer is dat zij niet eerder op nationaal niveau
de noodklok heeft geluid.⁹⁷
Om alle belanghebbenden zicht te bieden op een duurzame toekomst om te kunnen wonen, werken en recreëren
Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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in het veenweidegebied stelt de provincie de Veenweidevisie op. Dit proces, dat in nauwe samenspraak met het
provinciebrede waterschap is gestart, bestaat formeel uit
drie fases:
•

•
•

De eerste fase besloeg het vergaren van informatie
over bodemdaling en haar effecten; hierbij is bijvoorbeeld voor de huidige en toekomstige situatie
(2050-2100) in beeld gebracht wat kansen, knelpunten, kosten en baten zijn. Ook is bij belanghebbenden
getoetst of zij de problematiek herkennen.
De tweede fase bestond uit uitwerking van verschillende strategieën die als oplossing kunnen fungeren
voor de veenweideproblematiek.
In de derde fase is de daadwerkelijke (concept-)visie
opgesteld. Hiervoor is input en steun gevraagd bij
gemeenten. De visie moet op politiek niveau goedgekeurd worden.

November 2014 bevindt het proces zich in dit laatste
onderdeel. Uiteindelijk is de ontwikkelingsrichting voor
het veenweidegebied een politieke keuze op provinciaal
niveau, inclusief de rol die de provincie zelf gaat spelen in
de voorgenomen ontwikkeling.⁹⁸
De provincie ziet de problematiek (nu) als integrale
opgave waarvoor zij verantwoordelijk is. Zij erkent dat
het vanwege de waterstructuur een grensoverschrijdend zelfs provinciegrensoverschrijdend - probleem is.⁹⁹
Gemeenten
Gemeenten kunnen op veel punten eigen beleid voeren
en hebben bovendien veel financiële verantwoordelijkheden. Taken van de gemeente met betrekking tot
de leefomgeving zijn onder andere het opstellen van
bestemmingsplannen en het verlenen van bouwvergunningen (ruimtelijke ordening), het toezicht houden op
woningbouw (volkshuisvesting), aanleg en onderhoud van
openbare verblijfsruimte, wegen, parkeergelegenheid en
langzaam verkeerroutes, uitvoering en naleving van de
Wet milieubeheer en het huisvesten van (openbare) voorzieningen voor cultuur, sport, recreatie en onderwijs.¹⁰⁰
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In Friesland vormt de landbouw een belangrijk thema op
lokaal niveau, zowel politiek als beleidsmatig. Dit heeft
een sociaal-maatschappelijke en economische oorsprong.
Het Friesch Dagblad schreef in het najaar van 2014 dat
Friesland een landbouwprovincie is en zal blijven, omdat
de landbouw in de bestuurlijke en politieke lagen van de
provincie verweven is.¹⁰¹ Deze conclusie komt deels tot
uitdrukking in de uitslag van de meest recente gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA als de traditioneel grootste
landbouwpartij kan rekenen op een relatief grote Friese
achterban.¹⁰² In het veenweidegebied is het CDA in vier
van de negen gemeenten als grootste partij uit de bus
gekomen, even vaak als de PvdA.¹⁰³
Voor lokale overheden manifesteert de kern van de
veenweideproblematiek zich in het feit dat de gemeenten
in veruit de meeste gevallen opdraaien voor de kosten
die samenhangen met bodemdaling en landbouw. Terwijl
de meeste financiële meerjarenperspectieven van deze
gemeenten een somber beeld laten zien.¹⁰⁴
In de praktijk blijkt dat veel gemeenten zich zelfs niet
bewust zijn van de (extra) kosten die de bodemdaling
in het veenweidegebied met zich meebrengt. Dat de
infrastructuur iedere tien jaar opnieuw aangepakt moet
worden vanwege verzakking is een goed voorbeeld van
zo’n verborgen kostenpost.¹⁰⁵
Niet duidelijk is of dit komt door gebrek aan kennis of
door gebrek aan prioriteit. Dit laatste kan het geval zijn
door het ontbreken van een lange termijn visie, al dan
niet gekoppeld aan de politieke zittingstermijn van vier
jaar. Feit is dat de veenweideproblematiek niet hoog op
de lokale politieke agenda’s staat.¹⁰⁶ Bovendien achten gemeenten zichzelf niet in alle gevallen capabel (genoeg) om
zelf landschappelijke thema’s op te pakken. Het ontbreekt
hen aan kennis of capaciteit. Dit geldt zeker ook op het
ontwerpvlak.
Hoewel theoretisch gezien dus voldoende aanleiding
bestaat de veenweideproblematiek tot lokale prioriteit te
maken, zijn er veel redenen voor gemeenten om naar de
provincie te kijken. Gemeenten zijn er niet van overtuigd

dat zij over de macht en middelen beschikken om zelf tot
oplossingen voor de veenweideproblematiek te komen.
De gemeente Weststellingwerf bijvoorbeeld zegt niets te
kunnen doen aan de problematiek omdat zij niet over het
grondwaterpeil in haar eigen gemeente gaat. Ook vindt zij
het geen goed idee dergelijke problematiek op gemeenteniveau neer te leggen, omdat gemeenten doorgaans veel
gevoeliger zijn voor lokale pressiegroepen dan de provincie.¹⁰⁷
Op lokaal niveau wordt in sterke mate afwachtend naar
de provincie gekeken. Als het gaat om maatregelen tegen
de bodemdaling en verbeteringen ten behoeve van het
waterbeheer stellen gemeenten zich eerder volgend dan
initiërend op.¹⁰⁸ Zo heeft een gemeente juridische mogelijkheden om (bodemdaling bevorderende) maïsteelt
te ontmoedigen, maar geen gemeente zal hierin voorop
lopen zolang dit niet vanuit de provincie gestimuleerd of
opgelegd wordt.
Gemeenten in het veenweidegebied werken wel goed
samen met de provincie: de Friese bestuurscultuur is
zodanig dat de lijntjes, zowel ambtelijk als politiek, kort
zijn.¹⁰⁹
Wetterskip Fryslân
Het waterschap is een technisch uitvoeringsorgaan, maar
wel één dat (grotendeels) bestuurd wordt door gekozen
volksvertegenwoordigers. In Friesland zijn verschillende
kleinere waterschappen gefuseerd tot een bijna provinciebreed waterschap.
Het Wetterskip is belast met de taken om voor voldoende
en schoon (drink- en oppervlakte)water te zorgen, het
afvalwater te zuiveren, en kaden, oevers en dijken te beheren en bewaken ten behoeve van de veiligheid.¹¹⁰ Het
is dus verantwoordelijk voor het watersysteembeheer en
het zuiveringsbeheer. In een grote en waterrijke provincie
als Friesland met een complex watersysteem en grote
problemen die te maken hebben met het waterbeheer,
zoals grondwaterstand, peilbeheer, waterkwaliteit en
zoetwatervoorraad, is het waterschap dus een belangrijk
bestuursorgaan.
In 2008 was de opkomst bij de waterschapsverkiezingen

nog geen 28%.¹¹¹ Dat is laag vergeleken met andere verkiezingen. Bij de waterschapsverkiezing kiezen burgers het
algemeen bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van
politieke partijen en van belangengroeperingen die een
specifiek belang bij bepaalde taken van het waterschap
hebben. Van de 25 leden waar het Wetterskipbestuur uit
bestaat worden er 18 direct gekozen; de overige zeven
worden benoemd door bepaalde belangenorganisaties.
Drie van die zogenaamde ‘geborgde zetels’ zijn voor de
categorie ‘onbebouwd’. Hiervan worden er twee door de
LTO Noord benoemd, en één gezamenlijk door de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Nederlandse Akkerbouwvakbond regio Noord. Voor de categorie ‘natuur’
benoemt het Bosschap twee leden en voor de categorie
‘bedrijfsbebouwd’ benoemt de Kamer van Koophandel
eveneens twee leden.¹¹²
Wetterskip en provincie in Friesland werken nauw met elkaar samen. Het waterschap neemt bijvoorbeeld de peilbesluiten, maar deze moeten eerst goedgekeurd worden
door de provincie. Met betrekking tot die peilbesluiten
is het een voornemen van het waterschap om een meer
regisserende in plaats van reagerende rol te gaan spelen
richting de samenleving.¹¹³ Zij streeft in dit kader naar het
opstellen van een tien jaar geldend waterplan, waarin dan
alle peilverzoeken van individuele boeren zijn meegenomen. Zo wil zij af van het incidentele reageren op individuele peilverzoeken, wat leidt tot complexe handhaving
met veel verschillende peilvakken en administratieve en
procedurele kosten.
De één op één relatie waterschap - provincie maakt
gemakkelijke en integrale samenwerking mogelijk, maar
zorgt er tegelijkertijd voor dat de besluitvorming tussen
provincie en waterschap kan vertroebelen. Het waterschap werkt aan een meer adviserende rol ten opzichte
van de provincie, met onder andere een watertoets.

Oud gemaal versus nieuw gemaal. Door dalende waterstanden moet de infrastructuur voor het
waterbeheer telkens worden aangepast. Wetterskip Fryslân zorgt voor de technisch uitvoering.
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1.2.6 Rijksoverheid
Het Rijk heeft een systeemverantwoordelijkheid voor de ruimtelijke
ordening. Zij zet in op decentralisatie en participatie, maar participeert
financieel niet in gedecentraliseerde gebiedsopgaven. De rijksoverheid
ziet een goed systeem van ruimtelijke ordening als nationaal belang;
haar verantwoordelijkheid kan gestalte krijgen door te voorzien in
kwaliteitsborging van het ruimtelijke besluitvormingsproces op decentraal
niveau.

Nationale Belangen
Primaire waterkering
Int. hoofdvaarwegennet
Int. hoofdwegennet
Int. spoorwegennet
Kansrijk gebied windenergie
Nationaal Landschap
Natuurlijk erfgoed op lijst van
UNESCO werelderfgoed
Nationale herijkte Ecologische
Hoofdstructuur
Veenweidegebied
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Decentralisatie en participatie
Sinds de Nota Ruimte (2004) heeft het Rijk veel onderwerpen gedecentraliseerd naar de lagere overheden. Zij
stuurt nu aan op zoveel mogelijk decentralisatie en lokale
participatie op het gebied van woningbouw, regionale
economie, bedrijfshuisvesting, en landschap en natuur.
Ruimtelijke ordening is vanaf de tweede helft van de 20e
eeuw vastgelegd in rijksnota’s die ontwikkelingen in het
land bepaalden. De meest recente nota, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) streeft naar ‘ruimte
voor regionaal maatwerk en ontwikkelingen van burgers
en bedrijven’ (participatie). Het Rijk gaat uit van selectieve rijksbetrokkenheid, oftewel decentralisatie van de
verantwoordelijkheden naar gemeenten en provincies.¹¹⁴
Bovendien toetst het Rijk lokale ruimtelijke plannen niet
langer vooraf op eventuele tegenstrijdigheden met nationaal beleid.¹¹⁵ De Omgevingswet vormt een vehikel om
de verschuiving van verantwoordelijkheden wettelijk te
verankeren.
Nationale belangen in de SVIR
Het Rijk richt zich op 13 nationale belangen. Dit zijn onder
meer het versterken van de ruimtelijk-economische structuur in Nederland; een efficiënt gebruik van bodem en
ondergrond; het zorgen voor energievoorziening; het in
stand houden en beter benutten van de hoofdnetwerken
van wegen, spoor en vaarwegen; het verbeteren van de
kwaliteit van lucht, bodem en water; het vergroten van de
waterveiligheid; en het behouden van unieke cultuur en
natuur. Naast deze belangen formuleerde het Rijk ook een
integraal nationaal belang: een goed systeem van ruimtelijke ordening:
‘Het Rijk is verantwoordelijk voor een goed systeem van
ruimtelijke ordening inclusief zorgvuldige, transparante
ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dat betekent dat
het systeem zo ingericht moet zijn dat integrale planvorming en besluitvorming op elk schaalniveau mogelijk is
en dat bestaande en toekomstige belangen goed kunnen
worden afgewogen. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en
belevingswaarde zijn hier onderdeel van. Het gaat dan zowel om belangen die conflicteren als belangen die elkaar

versterken’.¹¹⁶
De Omgevingswet moet vanuit dit integrale nationale belang het streven naar een eenvoudiger en samenhangend
wettelijk stelsel voor ruimtelijke ordening concretiseren.
Veel zal afhangen van de wijze waarop de lokale overheden dit oppakken (zie ook hoofdstuk 1). Het OOT ziet hierin een belangrijke rol voor het Rijk weggelegd, namelijk
in de kwaliteitsborging van het proces van de ruimtelijke
keuzes die decentraal genomen worden.
Rol van het ontwerp
Ontwerp noemt het Rijk als middel om tot gedegen
afweging te komen in planvorming; zij stimuleert het
vroegtijdig inzetten ervan door de verantwoordelijke
partijen.¹¹⁷ De huidige Minister van IenM, Melanie Schultz
van Haegen, toont zich een warm pleitbezorger van het
stimuleren van ontwerpkracht aan de voorkant van een
ruimtelijk afwegingsproces om in complexe opgaven bij te
dragen aan een goed geleid proces, kwaliteit en innovatie: ‘Ontwerpers zijn niet alleen degenen die de oplossing
schetsen, maar ook meekijken naar het probleem of het
op de juiste manier wordt opgelost. Die ontwerper kan onafhankelijk kijken wat nou eigenlijk de opgave is, wat de
potentiële opgaven en potentiële oplossingen zijn. Daarmee voed je de mensen, die op basis daarvan zelfstandig
beslissingen nemen’.¹¹⁸
Rijksbelangen in het Friese veenweidegebied
In de SVIR benoemt het Rijk de urgentie van de bodemdaling in de veenweidegebieden maar legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij provincies en gemeenten. Vanuit
het oogpunt van waterveiligheid en zoetwatervoorziening
heeft het Rijk deze doelen gesteld die van betrekking zijn
op het Friese veenweidegebied:
•

•

ontwikkeling van een robuust kustlandschap en
zoetwatersysteem, zodat waterveiligheid en waterzelfvoorziening vergroot worden en verdroging
voorkomen wordt
realiseren en beschermen van de (herijkte) EHS.¹¹⁹

Om de decentralisatie van deze nationale belangen en
rijksdoelen te bewerkstelligen, vertaalt de SVIR deze
gebiedsgericht. Hiertoe wordt de indeling in MIRT-regio’s
gehanteerd. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op de financiële
investeringen in ruimtelijke (uitvoerings)programma’s
en projecten die volgen uit de SVIR. Het MIRT slaat een
brug tussen het Rijk en decentrale overheden: afspraken
worden in bestuurlijke overleggen tussen Rijk en regio
vastgelegd. De provincie Friesland vormt de (MIRT) regio
Noord-Nederland samen met de provincies Groningen
en Drenthe. Gebiedsagenda’s zijn de basis voor samenwerking; jaarlijks wordt een nieuw MIRT-projectenboek
gepresenteerd.

en via de MIRT-Gebiedsagenda participeert in gezamenlijke strategieën om deze belangen uitgevoerd te krijgen,
hoeven de decentrale overheden niet op veel geld voor
realisering hiervan te rekenen. IenM stelt namelijk dat
rijksbetrokkenheid aansluitend bij de SVIR-doelen past bij
het investeren in projecten die bereikbaarheid verbeteren, vestigingsklimaat versterken en leefbaarheid vergroten. Terwijl budgetten voor investeringen krimpen.¹²¹
De rol van de rijksoverheid in het krachtenveld in het Friese veenweidegebied wordt niet alleen bepaald door de in
de SVIR en daaraan gekoppelde MIRT-afspraken. Rijksbeleid komt ook voort uit doelstellingen op het gebied van
landbouw en natuur, die deels vanuit Europa zijn voorgeschreven en door het Rijk gemonitord worden, en deels
nationaal beleid zijn.

“Door de opeenvolging van de Wro,
de Crisis- en Herstelwet, de Wabo
en straks de Omgevingswet, in
combinatie met allerlei voorwaarden
en afspraken zoals opgenomen in
gebiedsontwikkelingscontracten, ziet
men door de bomen het bos niet
meer” (Leonie Janssen-Jansen, lid OOT 2014)

Landbouw
Om de agrarische sector te reguleren, legt het Rijk de
sector wetten en normen op. Enerzijds implementeert
zij de door de Europese Unie gestelde verplichtingen,
bijvoorbeeld aangaande milieubelasting vanwege uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen. Anderzijds voert
zij eigen beleid, zoals op het gebied van volksgezondheid
en verantwoord geneesmiddelengebruik. Het Europese
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat al sinds
1957 bestaat, is bepalend voor het huidige functioneren
van de agrarische sector. Dit beleid stuurt ontwikkelingen
met financiële prikkels, de coördinatie ervan ligt bij het
ministerie van Economische zaken. Vanuit het GLB wordt
ook het stelsel van agrarisch natuurbeheer vormgegeven
(zie 4.2.1), dat in 2016 op de schop gaat en samenwerkende agrariërs meer verantwoordelijkheden geeft in het
beheer van hun land. De subsidies voor deze vorm van
natuurbeheer worden niet meer verdeeld door het Rijk
maar door de provincies.

De MIRT-Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040 moet
vormgeven aan de gezamenlijke ambities van Rijk en
decentrale overheden. Deze agenda noemt als belangrijk
voor het veenweidegebied de strategische langere termijn
opgave om de afhankelijkheid van IJsselmeerwater te
verminderen. Hiertoe wordt gekeken naar mogelijkheden om zoet water te bufferen in de (voormalige) veengebieden. Meekoppelkansen (nevendoelen) voor het
veenweidegebied zijn het beperken van de CO2-emissie
en het afremmen van de bodemdaling.¹²⁰ Hoewel de
rijksoverheid dus wel belangen heeft in regionale opgaven

Natuur
Het nationale netwerk van natuur wordt ook in de SVIR
geformuleerd als een nationaal belang, maar uitvoering
van de herijkte EHS (Natuurnetwerk Nederland), laat zij
aan de provincies over.¹²² De 20 Nationale Parken in NePraktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland
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derland (‘top gebieden van typisch Nederlandse natuur’,
waarvan de Alde Faenen er één is) zijn onderdeel van
dit nationale natuurnetwerk, en vallen dus ook onder
verantwoordelijkheid van de provincie. Provincies dragen
zelf de verantwoordelijkheid voor het completeren van
het natuurnetwerk.
Naast Nationale Parken kent Nederland ook 20 Nationale
Landschappen: gebieden met internationaal zeldzame of
unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten. Sinds 2012 is het rijksbeleid voor
deze gebieden gestopt en is het aan de provincies om
beleid voort te zetten. Eén van de Nationale Landschappen, ‘Zuidwest Fryslân’, ligt gedeeltelijk in het veenweidegebied.
Wat kan het Rijk doen?
Het Rijk ambieert in dit tijdsgewricht niet inhoudelijk te
sturen op ruimtelijke keuzes. Het OOT ziet wel een rol
voor de rijksoverheid in het borgen van de kwaliteit van
ruimtelijke afwegingsprocessen. In de rijksomgevingsvisie,
de opvolger van de SVIR, kan het Rijk deze verantwoordelijkheid formeel vastleggen en daarmee provincies en
gemeenten een handvat bieden voor complexe ruimtelijke
problemen. Daarbij is het OOT, net als de minister van
IenM, van mening dat ontwerpexpertise aan de voorkant
van deze processen mogelijke richtingen van potentiële
oplossingen kan helpen aandragen.
Zo kunnen we in ons land, ook na de invoering van de
Omgevingswet omstreeks 2018, op regionaal en lokaal
niveau kwalitatief goede ruimtelijke besluiten (blijven)
nemen. Dit is enerzijds een breuk met het verleden
waarin het Rijk het initiatief voor ruimtelijke keuzes nam
en daarvoor ontwerp inzette. Anderzijds is het juist een
renaissance van de centrale rol voor het ontwerp, waarbij
besluiten niet de uitkomst zijn van de black box van
ruimtelijk beleid, maar waarbij het Rijk opnieuw helpt bij
het maken van bewuste en collectieve keuzes op lokaal
niveau, die gaan over vormgeving en gebruik van het landschap.
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In deze kaart uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) schetst het
Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040.

« Terug naar inhoudsopgave

2. Conclusies en aanbevelingen
Aan de hand van de casus van het Friese
veenweidegebied worden conclusies getrokken op basis
waarvan de centrale onderzoeksvraag van OOT kan
worden beantwoord. Dat resulteert in aanbevelingen
over de omgang met grote landschappelijke vraagstukken
in het nieuwe gedecentraliseerde Nederland.
2.1 Conclusies
Het praktijkonderzoek levert een aantal conclusies over de problematiek in het Friese
veenweidegebied en het krachtenveld van actoren. Deze worden eerst puntsgewijs
gerubriceerd naar belangengroepen (zie paragraaf 4.2); daarna worden bredere beleidsmatige conclusies getrokken.

2.1.1 Belangen
Landbouw
• Het inklinkende veen is onlosmakelijk verbonden met de lage waterpeilen ten behoeve van de landbouw.
• Als het huidige agrarische grondgebruik in het Friese veenweidegebied wordt doorgezet is er over 100 jaar geen veen meer.
• Boerenbelangen zijn, in een landbouwprovincie als Friesland, diep geworteld in politiek-bestuurlijke organisaties.
• Boeren bezitten een groot deel van de grond en zijn goed georganiseerd in belangengroepen en zuivelcoöperaties, waardoor ze grote invloed uitoefenen in participatieen besluitvormingsprocessen.
• De landbouwsector is niet bereid de extra kosten die de bodemdaling met zich meebrengt, volledig op zich te nemen.
• Door de afschaffing van het melkquotum zetten veel melkveehouders en zuivelbedrijven in op schaalvergroting, intensivering en productie voor de wereldmarkt, met
als gevolg een steeds monocultureler landschap, lagere waterpeilen en een afnemende biodiversiteit.
• Voor hun bedrijfsvoering zijn veel boeren afhankelijk van financiering door banken
die aansturen op een hoog rendement, en daarmee op een lage kostprijs van melk.
Hierdoor wordt schaalvergroting aantrekkelijk.

•
•
•
•
•

Het imago van de melkveesector is sterk verbonden met het traditionele beeld van
het Friese landschap.
Het beschermen van natuur en biodiversiteit wordt actief door boeren gedaan via
verenigingen van agrarisch natuurgebied.
Er is sprake van gebrek aan continuïteit en effectiviteit in agrarisch natuurbeheer;
nadelige effecten worden achteraf of in de marge gecomplementeerd.
Stelselhervorming in 2016 biedt kansen om het beheer anders vorm te geven.
Subsidies van agrarische natuurverenigingen worden vanaf 2016 alleen nog verstrekt
aan samenwerkingsverbanden van boeren en andere grondgebruikers.

Natuur
• Natuurgebieden in het veenweidegebied liggen versnipperd, wat nadelig is voor de
biodiversiteit en duurder in beheer.
• Het Natuurnetwerk Nederland streeft naar grotere aaneengesloten gebieden, maar
grondverwerving is gecompliceerd.
• Door toenemende hoogteverschillen tussen landbouwgronden en natuurgebieden
worden de problemen met waterbeheer groter.
• Natuurorganisaties zijn afhankelijk van provinciale subsidies en richten zich steeds
meer op nieuwe verdienmodellen.
• Door decentralisatie van het natuurbeleid is de provincie zowel subsidieverstrekker
als gesprekspartner, waardoor het speelveld voor natuurorganisaties politieker is
geworden.
• In gesprek met de provincie trekken natuurorganisaties niet gezamenlijk op als het
gaat om algemene natuurbelangen.
Recreatie en toerisme
• Het oxiderende en inklinkende veen en de industrialisatie van het landschap hebben
invloed op de waterkwaliteit en de belevingswaarde van het veenweidegebied.
• Het huidige landschap wordt er door velen gezien als ideaal voor de recreatiesector.
• De provincie streeft naar groei van de recreatiesector maar wordt ook geconfronteerd met belangen van de markt, die daar niet per definitie te verenigen zijn.
• Er is geen onafhankelijk aanspreekpunt dat de belangen van de Friese recreatieve
sector behartigt.
• Er is geen organisatie die de recreatieve potentie van het gebied naar de buitenwereld vermarkt.
Burgers
• Hoewel de veenweideproblematiek voor burgers op hoofdlijnen bekend is, is momenteel geen sprake van een breed en levendig maatschappelijk debat. Veeninklinking en maaivelddaling vormen voornamelijk onzichtbare en abstracte problemen.
• Burgers worden nog niet geconfronteerd met hoge kosten; zij lijden persoonlijk nog
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beperkt schade. Naar verwachting zullen zij in de toekomst te maken krijgen met
steeds verder oplopende kosten.
Behalve invloed via verkiezingen hebben burgers invloed aan de voorkant via
inspraak en (andere) vormen van burgerparticipatie. Niet alleen een goede informatievoorziening is cruciaal voor het succes hiervan; nog meer is de mate van actieve
betrokkenheid van een grote en diverse groep burgers dat.
Sommige belangen zijn beter georganiseerd dan andere, dit heeft weerslag in het
ruimtelijke planvormingsproces.

Lokale overheid
• De provincie heeft nauwelijks ervaring met integrale beleidsontwikkeling van complexe vraagstukken in samenspraak met belanghebbenden.
• De provincie slaagt er bij visievorming niet in een brede maatschappelijke discussie
op gang te brengen via adequate communicatiemiddelen die de problematiek zichtbaar maken.
• De provincie heeft geen financiële mogelijkheid om innovatieve ruimtelijke processen in te zetten.
• Gemeenten zijn nauwelijks betrokken bij de totstandkoming van de Veenweidevisie,
maar draaien wel op voor kosten die voortkomen uit de veenweideproblematiek.
• Gemeenten vinden de provincie de juiste bestuurslaag om keuzes te maken over het
veenweidegebied.
• De lage opkomst bij de waterschapsverkiezingen geeft aan dat het waterbeheer geen
belangrijk onderdeel is van het publieke debat.
• De één op één relatie waterschap - provincie maakt gemakkelijke en integrale
samenwerking mogelijk, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de besluitvorming aangaande waterbeheer kan vertroebelen.
Het Rijk
• Decennialang nam het Rijk het voortouw in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. In de
loop der jaren is haar (bureaucratisch) instrumentarium om ruimtelijke ordening in
het land te reguleren en te waarborgen aan de achterkant steeds breder en omvangrijker geworden.
• Nu streeft het Rijk naar verdergaande decentralisatie en participatie, onder meer
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet biedt hiervoor een
belangrijk instrument.
• Lagere overheden moeten rekening houden met nieuwe taken en verantwoordelijkheden, maar hoeven hierbij niet te rekenen op extra middelen van het Rijk. Dit geldt
ook voor de Friese veenweiden: het Rijk signaleert de urgentie van de problemen die
worden veroorzaakt door bodemdaling, maar participeert inhoudelijk noch financieel om hiervoor tot oplossingen te komen.
• Europese wet- en regelgeving heeft grote invloed op de ruimtelijke ontwikkeling in
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Nederland. Dat strookt niet per definitie met decentralisatie.
Het Rijk ziet zich verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening
inclusief zorgvuldige, transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Het ziet
ontwerp als één van de middelen om dit integrale nationale belang te waarborgen.
Het Rijk stimuleert de (verbeeldings- en verbindings)kracht van ontwerp, dat met
name bij complexe opgaven kan bijdragen aan proces, kwaliteit en innovatie.

2.1.2 Problematiek
Decentralisatie en participatie
De invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap vanuit ‘Europa’ is groot. Het
Rijk heeft urgente ruimtelijke opgaven volledig gedecentraliseerd. Formeel is de provincie
probleemeigenaar van het landschap geworden. De provincie moet, in het geval van de
Friese veenweideproblematiek, samen met het waterschap en negen gemeenten over de
ruimtelijke toekomst van het landschap beslissen. De gemeenten wachten actie van de
provincie af; de provincie heeft ervaring noch geld om de problemen op te lossen.
Participatie in het planvormingsproces vanuit de samenleving is groter naarmate het directe economisch belang en de professionele organisatiegraad van de belanghebbenden
groter is. Dan staan individuele burgers en partijen met niet direct economische belangen al snel op achterstand. Te voorzien is dat in de nabije toekomst problemen zullen
ontstaan wanneer burgers daadwerkelijk met gevolgen worden geconfronteerd die hen
direct raken in hun fysieke leefomgeving en / of in hun portemonnee.
Beslissen, betalen en organiseren
Om de veenweideproblematiek het hoofd te bieden stelt de provincie een (Veenweide)
visie op met een aantal scenario’s. Provinciale Staten zal op basis hiervan een keuze
maken. Veel ruimtelijke beslissingen worden echter direct of indirect bepaald buiten de
invloedssfeer van de provinciale politiek om, bijvoorbeeld door Europees beleid of door
de wereldmarkt (internationale melkprijzen). Op dergelijke werkelijke beslissingen heeft
de burger niet altijd invloed. Besluitvorming is niet transparant en niet toegankelijk.
De ontwikkeling van het Friese landschap is afhankelijk van het verdienmodel van de
zuivelsector, die zich steeds meer op de wereldmarkt richt en daardoor tegen een lage
kostprijs dient te produceren. De provincie heeft niet de (financiële) middelen om deze
processen te ontmoedigen, waardoor visievorming op ruimtelijke ontwikkeling niet onafhankelijk is.

“…Indien gemeenten en marktpartijen
overgaan tot een meer integrale
benadering van de publieke en private
juridische instrumenten, is kennis van deze
instrumenten evenals de bereidheid om
met een open blik naar nieuwe initiatieven
te kijken een onmisbare basis […] om van
uitdaging naar oplossing te komen”
(Paula Kemp, lid OOT 2014)

De verantwoordelijkheid en daarmee de organisatie van de veenweideproblematiek ligt
bij de provincie, maar is feitelijk in handen van een niet-representatieve groep goed georganiseerde belanghebbenden.
Omgevingswet
De rijksoverheid streeft met de Omgevingswet naar vereenvoudiging en meer transparantie van het omgevingsrecht, en gaat daarbij uit van een herschikking in het krachtenveld dat de ruimtelijke ontwikkeling vormgeeft. Deze herschikking komt nog niet van de
grond. De provincie pakt haar beoogde rol nu niet op en gemeenten lopen te hoop tegen
het vacuüm dat ontstaat in beleidsvormingsprocessen. Beide overheden slagen er nog
niet in om zich in de nieuwe constellatie te profileren en de problematiek voor het voetlicht te krijgen bij de burgers. Gevolg is niet alleen moeizame decentralisatie, maar ook
gebrek aan inclusieve en democratische participatie.
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Deze rapportage kwam tot stand in het kader van het Werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit ‘Werken aan ontwerpkracht, Actieagenda architectuur en
ruimtelijk ontwerp 2013-2016.
Het werkprogramma wordt uitgevoerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de naam ‘Atelier ZZ’, onder voorzitterschap
van Carel de Reus.
Atelier ZZ presenteerde de rapportage bij het openbare debat ‘Hitte in de delta, Opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat’ op 28 november 2014 in
Amsterdam.
De rapportage is opgesteld door het Ontwikkel/Ontwerpteam 2014 van Atelier ZZ onder
voorzitterschap van prof. dr. ir. Wouter Vanstiphout. Het Ontwikkel/Ontwerpteam bestaat
verder uit drs. Cilly Jansen (projectleider Atelier ZZ), dr. Leonie Janssen-Jansen, mr. Paula
Kemp en ir. Nanne de Ru.
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