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Verzenddatum

Betreft: toezenden concept Regionale Veenweide Strategie 1.0

- 2 JUNI 2022
Kenmerk

Geachte leden,
Hierbij verzoeken wij u deze brief (met bijlagen) ter bespreking op de
B-agenda van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van 1 3
juni 2022 te plaatsen.
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Uw kenmerk

Wat is de reden?
Ons college werkt aan de vaststelling van een Regionale Veenweide
Strategie 1.0 (hierna: RVS 1.0). Deze RVS 1.0 vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin ook doelstellingen zijn opgenomen voor de reduc
tie van CO2 uit veenbodems. Zo past de RVS 1.0 in de koers die met het
Klimaatakkoord ingezet is. Op 14 maart jl. heeft een Benen-op-Tafeloverleg plaatsgevonden met de leden van uw commissie Natuur, Land
bouw en Gezondheid, waarin u bent geïnformeerd over de stand van za
ken rond de totstandkoming van de RVS 1.0. In die bijeenkomst heeft u
aangegeven graag geconsulteerd te worden voor de vaststelling van de
definitieve RVS 1.0.

Wat vragen wij aan de commissie?
Ons college heeft op 24 mei jl. de concept-RVS 1.0 vrijgegeven voor
consultatie. Met deze consultatie willen wij zoveel als mogelijk de sta
keholders de mogelijkheid bieden aanvullingen, suggesties en opmer
kingen te maken. Op die manier verwachten wij ook het begrip over de
veenweideproblematiek te vergroten, inclusief de problematiek van bo
demdaling. Onderdeel van deze consultatie is een gesprek met uw Sta
tencommissie. Wij vragen u uw indrukken over de concept-RVS 1.0 aan
ons kenbaar te maken, zodat wij deze kunnen betrekken bij de vaststel
ling van de definitieve RVS 1.0. De definitieve RVS 1.0 zal na het zomer
reces door ons college worden vastgesteld, waarna deze ter besluitvor
ming aan uw Staten (door tussenkomst van de commissie NLC) wordt
voorgelegd.
Om welk GS-besluit gaat het?
Het gaat om het GS-besluit van 24 mei jl., waarin de concept-RVS 1.0 is
vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie.
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Op welk beleidskader is dit voorstel gebaseerd?
Ons college is van mening dat het verminderen van de broeikasgasuit
stoot en daarmee het verminderen van de bodemdaling een urgent
vraagstuk is. De ambitie in het Klimaatakkoord om de CO2-emissie te
rug te dringen en het daaraan gekoppelde remmen of stoppen van de
bodemdaling is van belang voor de klimaatbestendigheid, veiligheid en
waterrobuustheid van de provincie. De RVS 1.0 is een uitwerking van
het Klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik, onderdeel Veenweidege
bieden. Bovendien heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit (LNV) in het Veenplan 1.0 aan de provincies opdracht gegeven
een Regionale Veenweide Strategie te schrijven.

Het Klimaatakkoord staat niet op zichzelf, maar heeft een directie rela
tie met de in de Noord-Hollandse Omgevingsvisie NH2O5O genoemde
opgave ten aanzien van bodemdaling, namelijk verminderen, stoppen
en indien mogelijk herstellen. Deze concept-RVS 1.0 borduurt voort op
de al gezette stappen met de richtinggevende uitspraken over bodem
daling en het rapport van prof. dr. C.P. Veerman: ‘Haren kost geen tijd’.
Dit rapport beschrijft op een adequate wijze de spanning die bestaat
tussen de urgente vraagstukken van klimaatverandering en bodemda
ling enerzijds, en anderzijds het belang dat alle partijen die hier een rol
in spelen, met name in de agrarische sector, de gelegenheid hebben om
de noodzakelijke transities ‘mee te maken’. Ons college vindt nog
steeds dat deze balans van belang is. In deze concept-RVS 1.0 houden
we daarom onverkort vast aan de doelen uit het Klimaatakkoord, maar
geven we anderzijds het gebied de kans te reageren op de draagkracht,
draagvlak, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de opgave en de beno
digde maatregelen.
Deze concept-RVS 1.0 is de eerste in een reeks. Hierna volgen nog een
RVS 2.0 en een RVS 3.0-versie, waarin zowel de doelen als de keuzes
steeds richtinggevender en concreter worden en de uitvoering van
maatregelen steeds verder zal worden uitgewerkt. Hoewel in deze con
cept-RVS 1.0 al belangrijke uitgangspunten worden bepaald (zie hierna),
zijn er op dit moment ook nog veel 'schuivende panelen’. Zo werkt het
Rijk, op basis van het regeerakkoord, aan een Nationaal Programma
Landelijk Gebied (NPLG). Daarnaast wordt het Veenplan 1.0 dit jaar ge
ëvalueerd. Het is goed mogelijk dat op basis van deze trajecten nog be
langrijke wijzigingen in de RVS 2.0 en 3.0 moeten worden aangebracht.
Verder wordt door het Rijk en interprovinciaal nog gewerkt aan een ver
betering van de emissiecijfers en zal een herijking van het Klimaatak
koord op basis van de verbeterde rekenmethode (beter en gedetailleer
der) plaatsvinden.

Is dit voorstel eerder behandeld in een commissie of in PS?
Dit is de eerste keer dat de concept-RVS 1.0 ter bespreking in uw com
missie voor ligt. Wel zijn eerder twee Benen-op-Tafeloverleggen met uw
commissie geweest en heeft u op 1 6 mei jl. een werkbezoek aan één
van de projecten gebracht die in het kader van de Impulsgelden (zie
hierna) worden uitgevoerd.
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Wat zijn de effecten van het voorstel?
Door de hierboven genoemde ‘schuivende panelen’ vinden wij het
onwenselijk nu al definitieve beleidskeuzes te maken. Op basis van de
nieuwe rekenregels heeft Noord-Holland een uitstoot van 0,1 7 Mton
CO2-equivalenten per jaar. De opgave is 0,1 4 Mton reductie van de
CO2-emissie per jaar. De berekening van de CO2-emissiereductie van de
mogelijke maatregelen laten zien dat Noord-Holland altijd een hogere
uitstoot heeft dan de maximale toegestane uitstoot van 0,03 Mton per
jaar. Met de RVS 1.0 zullen we dit bij de minister van LNV aankaarten. In
de RVS 2.0 en 3.0 kunnen dan op basis van nieuwe inzichten en de her
ijking van het Klimaatakkoord definitieve en verstrekkendere keuzes ge
maakt kunnen worden. Daar waar duidelijkheid komt, zal dit in de defi
nitieve versie van RVS 1.0 worden verwerkt.

Tegelijkertijd willen we niet afwachten. Zowel de klimaat- als de bodemdalingsproblematiek zijn reëel, urgent en vragen actie. Daar waar we de
CO2-emmissie en de bodemdaling willen verminderen, doen we dat in
tegraal en gebiedsgericht, in samenwerking met anderen. Op dit mo
ment richten wij ons op no-regret-maatregelen en op projecten waar
energie zit. Deze projecten hebben een plaats gekregen in de begroting
ten behoeve van de uitputting van de Impulsgelden die we voor dit doel
van het ministerie van LNV hebben gekregen. Een mooi voorbeeld zijn
projecten die werken aan een duurzame (melk)veehouderij die ook het
landschap beheert, bijdraagt aan de leefbaarheid en aan de slag gaat
met maatschappelijke verduurzamingsopgaven. Hierbij passen agrariërs
actieve en passieve waterinfiltratietechnieken toe of testen andere me
thoden uit die reductie van de CO2-emissie tot gevolg hebben.
Ook bepalen we in de concept-RVS 1.0 dat het verhogen van de grond
waterstand altijd no regret is (mits niet hoger dan 20 cm onder het
maaiveld). En dat in het peilbeheer het HAKLAM principe wordt toege
past. HAKLAM staat voor Hoger peil Als het Kan, Lager Als het Moet. Bij
de meeste waterschappen is dit in de experimenteerfase. Dit past bij
het lerende proces dat de RVS 1.0 kenmerkt. Uiteraard moet HAKLAM
het behalen van de doelstelling van minder CO2 uitstoot ten goede ko
men.

Waar zijn we al aan de gang?
In veel gebieden wordt al jaren gewerkt aan het tegengaan van bodem
daling. Mooie voorbeelden hiervan in Laag Holland zijn: Assendelft waar
wordt geëxperimenteerd met onderwaterdrainage en natte teelten zoals
azolla, of de lisdoddeteelt in de Burkmeer. In het Groene Hart is de uit
voering van het gebiedsproces Ronde Hoep begonnen en wordt een pro
ject met greppelinfiltratie en klei in veen uitgevoerd. Deze concept
RVS 1.0 markeert het voortzetten van al die goede projecten, vanuit een
overkoepelende visie met het oog op het halen van het doel uit het klimaatakkoord ten aanzien van veenweidegebieden.
Wat zijn de financiële aspecten/risico’s?
Er zijn door het ministerie van LNV zogenoemde Impulsgelden beschik
baar gesteld. Noord-Holland heeft € 18 miljoen gekregen. Wij hebben u
hier bij brief van 1 0 september 2020 (ons kenmerk: 1 452772/1 4661 02)
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geïnformeerd. In de concept-RVS 1.0 vindt u een begroting voor de in
zet van deze Impulsgelden. Als uw Staten de definitieve RVS 1.0 vast
stellen, stellen zij hiermee ook de besteding van de Impulsgelden vast.
Daarna worden de Impulsgelden onderdeel van het Programma Natuurnetwerk, dat jaarlijks door uw Staten wordt vastgesteld.
Met wie is dit (extern) afgestemd?
De uitvoering van de RVS 1.0 vraagt veel samenwerking met verschil
lende partijen. Te denken valt aan waterschappen, gemeenten, grondei
genaren en belangenorganisaties zoals de terreinbeherende organisa
ties en LTO. In de ambtelijke voorbereiding van de concept-RVS 1.0 is
met diverse partijen gesproken. Door nu een brede consultatie te star
ten zetten we deze afstemming voort en willen we verder bouwen aan
het draagvlak voor de uitvoering van de RVS 1.0. Alle reacties zullen in
een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de waterschappen,
LTO-Noord, terreinbeherende organisaties en gemeenten worden be
sproken. Een overzicht van de gemaakte opmerkingen en hoe daar door
ons college mee is omgegaan, zal bij de vaststelling van de definitieve
RVS 1.0 aan uw Staten worden meegezonden.
Heeft (burger)participatie plaatsgevonden? Op welke manier?
Ja, er heeft (burger)participatie plaatsgevonden. De RVS 1.0 gaat over
het landelijke veenweidegebied en daarom is ingestoken op de eigena
ren en direct-belanghebbenden in het veenweidegebied. Omdat de RVS
1.0 beleidsarm is, is een grootschalige publiciteits- of participatiecampagne nu niet het geëigende instrument.

Wanneer en hoe is/wordt over dit besluit gecommuniceerd?
De concept-RVS 1.0 wordt breed verspreid onder alle belanghebbenden.
Uitgebreide communicatie vindt plaats na vaststelling van de definitieve
RVS 1.0.

Vindt er een evaluatie van dit besluit plaats?
De concept-RVS 1.0 ligt nog niet ter besluitvorming voor. In dit stadium
gaat het over een consultatieronde. Evaluatie van de doelstellingen van
het Klimaatakkoord vindt plaats op landelijke schaal. Dit is nader toege
licht in de concept-RVS 1.0.
Is er een link met Europa?
Het Klimaatakkoord kent zijn oorsprong is Europees beleid. De RVS 1.0
is een uitwerking hiervan.
Wat is de vervolgprocedure?
Na het ophalen van de opmerkingen in de consultatieronde, zal de defi
nitieve RVS 1.0 worden afgerond. Verwerking van de opmerkingen uit
de consultatieronde zal in een werkgroep met stakeholders, waaronder
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waterschappen, terreinbeherende organisaties en LTO worden vormge
geven. Vervolgens zal de vaststellingsprocedure via ons college naar uw
Staten worden doorlopen. De planning voor de start van de RVS 2.0 is
het vierde kwartaal van 2024.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pribvinciesecretaris
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