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Geachte commissieleden, gedeputeerden, aanwezigen
We zitten hier in het hart van de democratie. Ik heb bewondering voor jullie
werk als bestuurders. We moeten koesteren dat er in dit land meningen geuit
mogen. Koesteren dat er naar die meningen geluisterd wordt. Ik wens jullie
veel wijsheid.
Zondagmiddag kreeg ik een onsmakelijke mail vanuit Duitsland van dhr.Aldert
van Weeren. Aldert was jullie excursieleider afgelopen zomer tijdens het
werkbezoek in Oost Duitsland. Ik noem 2 citaten (de rest zal ik jullie besparen)
die weergeven dat de discussie rondom bodemdaling en CO2 uitstoot zo sterk
polariseert en richting loopgraven gaat.
“Maar je ziet het fout. Op veengrond gaat lisdodde met andere natte teelten
de veehouderij zeer zeker verdringen , omdat het een veel toekomstzekerder
model is als hopen op een hoge melkprijs , en gewoon doodleuk wachten
op direkte betalingen vanuit Brussel”
“In de openbrief die WLD . (notabene partner van NHL in IPV) aan de
staten geschreven heeft staan leugens”
De oplossingsrichtingen voor bodemdaling die op dit moment bekend zijn
hebben hun eigen “believers” hun eigen “kerk”. Die polarisatie helpt ons juist
helemaal niet.
Laat het duidelijk zijn: Natuurlijk moeten we werken aan een
toekomstbestendige landbouw voor het veenweidegebied. Het complexe
probleem van bodemdaling en CO2 uitstoot heeft oplossingen nodig.
Vernatting van veen in de zomermaanden is nodig om de bodemdaling te
beperken en de bijbehorende CO2 uitstoot te verminderen. De vraag is alleen
hoe gaan we dat doen en wat betekent dat dan voor de bedrijfsvoering van
boeren. En is er van de bedreiging misschien zelfs een kans te maken.

Bovenstaande zijn precies de argumenten waarom Water, Land & Dijken samen
met Landschap Noord Holland het initiatief hebben genomen voor het
Innovatie Programma Veen. Waardenvrij en gedegen wetenschappelijk
onderzoek gaan ons antwoorden geven.
De 2 sporen van oplossingen: natte teelten en nattere veehouderij met
drukdrains worden naast elkaar getest en onderzocht. Het is verstandig om de
uitkomsten van het onderzoek af te wachten voordat we eventueel beleid gaan
formuleren.
De notitie Richtinggevende uitspraken bodemdaling moet worden aangepast
willen we onbevangen verder kunnen met elkaar. Ik ga nu niet herhalen
waarom we dat vinden. De pure, eerlijke bijdrages van de insprekers zeggen
genoeg.
Maar ook onze brieven en goed bezochte informatieavond van vorige week
woensdag hebben dat voldoende duidelijk gemaakt. Velen van u hebben
daarvan kennis genomen of waren aanwezig waaronder gedeputeerde Loggen.
Dank voor deze betrokkenheid.
Hoe gaan we verder met elkaar? Vandaag maar vooral na vandaag. De
collectieven en LTO Noord Holland hebben concrete tekstwijzigingsvoorstellen
aangedragen die u allemaal onder ogen hebt gekregen. U heeft daar vast nog
vragen over.
Na vandaag moeten we verder want papier lost het probleem niet op. Wij zijn
er van overtuigd dat we alleen vanuit samenwerking , vanuit een diepe
overtuiging van de noodzaak en ieders persoonlijke betrokkenheid het verschil
kunnen gaan maken.
Ik doe dan ook de oproep om vandaag de notitie aan te passen. Morgen
beginnen we met een schone lei met ieders betrokkenheid aan het werken aan
oplossingen. Oplossingsrichtingen die nog volledig open liggen.
Eindigend wil nog laatste aspect aandragen. De reactie die ontstaat vanuit de
boeren maar ook vanuit de aandacht van de media en betrokken van burgers
gaat over de toekomst van dit landschap. Hollandser en mooier is er bijna niet
in Nederland. Wat is de veenweide zonder koeien en zonder weidevogels.
Vrijwel nergens ter wereld liggen stad en land op zo korte afstand van elkaar.

“Het best bewaarde geheim van Amsterdam”. Honderduizenden toeristen
komen er elk jaar op af.
Accepteren dat dit landschapsbeeld ingrijpend gaat veranderen kunnen we dus
niet alleen aan de politiek en beleidsmakers overlaten. Daar is een brede
maatschappelijk discussie voor nodig. Laten we daar niet voor weg lopen.

