
 

C4.5.1 Veenweidegebieden 
‘Lerende en gedragen veranderingen in monumentale gebieden’ 
De doelstelling voor de Veenweidegebieden in Nederland is 1 Mton CO2-eq reductie in 2030. 
Overheden, agrariërs en maatschappelijke partijen voelen dit als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, te realiseren op gebiedsniveau via een adaptieve aanpak. 
Het Nederlands veenweidegebied is een waardevol en kwetsbaar gebied. Een belangrijk 
kenmerk is dat een groot deel in gebruik is voor de melkveehouderij. De inzet is om 
gebiedsgericht te kijken welke mix van maatregelen passend is. Hierbij wordt gezocht naar 
verbinding met andere maatschappelijke opgaven, zoals de natuurinclusieve en circulaire 
landbouw, tegengaan van bodemdaling en biodiversiteit. Er liggen kansen om vanuit de 
noodzaak tot transitie de landbouwsector toekomstperspectief te bieden. 
De realisatie wordt gefaseerd opgepakt, omdat veel kennis over effectieve strategieën nog in 
ontwikkeling is. Als er voldoende zicht bestaat op de effectiviteit en haalbaarheid van 
maatregelen vindt uitrol op grote schaal plaats naar uiteindelijk alle veenweidegebieden. Voor 
een grootschalige uitrol van maatregelen is het van belang dat technieken voldoende bewezen 
zijn en dat er zicht is op de wijze waarop deze technieken gefinancierd kunnen worden. Het is 
mogelijk dat gaandeweg het proces kennisontwikkeling uitwijst dat de maatregelen die nu in 
beeld zijn onvoldoende effectief zijn. Om ook dan de doelstelling te behalen, bevat een 
onderzoeksagenda ook de zoektocht naar alternatieve oplossingen. Daarbij wordt ingezet op 
een gezamenlijk proces vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, intensieve monitoring van 
pilots en innovatie. Als een maatregel uiteindelijk onvoldoende effectief blijkt te zijn, gaan 
partijen gezamenlijk in gesprek over maatregelen en ambities. 
 
Verbinding, ontsluiting en uniformiteit in kennisontwikkeling is dan ook essentieel. De nadruk 
ligt daarom in de eerste jaren op het uitvoeren van pilots, het monitoring van de effecten, het 
toepassen van de daar opgedane ervaringen en kennis en het uitrollen hiervan naar grotere 
gebieden. Een korte termijn (2030) en een lange termijn (2050), met een oplopende CO2-eq 
reductieopgave), tijdshorizon bestaan naast elkaar om ook processen die meer tijd vergen, 
zoals aangepaste bedrijfsvoering, functieverandering en het ontwikkelen van nieuwe 
financieringsmodellen op bedrijfs- en gebiedsniveau, tijdig in gang te kunnen zetten. 
Er worden pilots georganiseerd in vier gebieden. Hier starten nieuwe pilots en lopen al pilots. 
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De ambitie is om op basis van de kennisontwikkeling vanuit deze pilots, bij voldoende 
verwachte winst voor klimaat en tegengaan bodemdaling, maatregelen naar het gehele 
veengebied uit te rollen. Dit is voorzien in de periode 2021-2030. Ook in deze periode geldt 
de kort-cyclische aanpak om kennis op te doen en innovaties toe te passen. De inzet is 
gericht 
op het toewerken naar veenweidegebieden die in 2050 goede mogelijkheden bieden om 
duurzaam te kunnen wonen, werken, recreëren en leven in een gebied waar Nederland trots 
op is qua biodiversiteit en landschap. 
 
Partijen spreken het volgende af: 
a. De partijen committeren zich gezamenlijk aan de doelstelling om 1 Megaton CO2-eq 
reductie in het veenweidegebied te realiseren. Partijen zullen hiervoor de noodzakelijke 
maatregelen implementeren. Deze maatregelen moeten passen binnen een lange termijn 
aanpak ook na 2030. 
b. Een gebiedsbenadering is het uitgangspunt om tot een gebiedsspecifieke mix van 
maatregelen te komen. Dit biedt ook meekoppelkansen met andere maatschappelijke 
opgaven in het landelijk gebied. Ook kunnen lopende processen zoals het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden benut. 
c. In de ‘Hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord’ is het technisch potentieel van enkele 
maatregelen, zoals onderwaterdrainage in beeld gebracht. Kennisontwikkeling zal 



uitwijzen welke maatregelen effectief zijn om de doelstelling van 1 Megaton CO2-eq 
reductie te behalen. De daadwerkelijke mix van maatregelen die nodig is om deze 
doelstelling te realiseren wordt op basis hiervan bepaald en wordt op gebiedsniveau 
gerealiseerd. 
d. Partijen monitoren gezamenlijk de voortgang en effectiviteit van maatregelen. Op basis 
van die resultaten bespreken partijen meerjaarlijks of tussentijdse bijsturing op 
maatregelen of ambities noodzakelijk is. 
e. Om kennis en ervaring te versterken wordt de komende jaren (2019-2021) ingezet op de 
uitvoering van de pilots binnen de vier robuuste gebiedsprocessen, waarbij wordt 
aangehaakt bij bestaande programma’s. Deze pilots zijn kortdurend (bijvoorbeeld 3 jaar). 
Zo wordt kort-cyclisch kennis opgedaan en direct weer ingezet. Dit gebeurt op polder- of 
op peilvakniveau. 
f. Het proces van de uitvoering van de uitrol (2021-2030) loopt zoveel mogelijk via 
bestaande organisatiestructuren (gebiedscommissies, bestaande 
samenwerkingsverbanden, agrarische collectieven). Ook in deze periode geldt de 
kortcyclische 
aanpak om kennis op te doen en innovaties toe te passen. De provincie 
faciliteert deze fase van het proces. In deze gebiedsprocessen vindt uitwerking op 
polderniveau plaats met actoren/eigenaren uit het gebied. 
g. Opschaling van maatregelen en uitvoering hiervan op regionaal niveau (2021-2030). 
Uitgangspunt is dat maatregelen in alle Nederlandse veenweidegebieden worden ingezet, 
voor zover de maatregelen in die omstandigheden effectief worden geacht. Lopende 
gebiedsprocessen worden hierbij zoveel mogelijk benut. 
h. Partijen stellen gezamenlijke een interbestuurlijke regiegroep op voor 1-1-2020. Deze 
groep is breed samengesteld; overheden, ondernemers, natuurbeheerders, 
maatschappelijke organisaties (ngo’s) en kennisinstellingen. Deze regiegroep faciliteert, 
verbindt, stuurt het onderzoeksprogramma aan en stuurt op het gezamenlijk behalen van 
de doelstelling. Ook agendeert de regiegroep mogelijke knelpunten in bijvoorbeeld 
regelgeving en beschikbare middelen. Ook de afstemming met andere relevante 
processen (Nationaal Deltaprogramma, Europese regelgeving) monitort de regiegroep. 
i. De Rijksoverheid, provincies en waterschappen werken samen met de partijen in de 
Regiegroep aan een gezamenlijk borgingssysteem, dat eind 2019 in werking kan treden, 
waarmee gemonitord en geborgd wordt dat de doelstellingen worden gehaald. In dit 
borgingssysteem maken partijen in de Regiegroep ook afspraken over maatregelen die de 
overheden kunnen inzetten als dit noodzakelijk mocht blijken om de opgave te realiseren. 
Regionale Veenweiden Strategie 
j. Provincies organiseren/faciliteren een proces met grondgebruikers (onder andere 
agrariërs), maatschappelijke actoren, bewoners en medeoverheden gericht op de 
opstelling van een programma per veenweidegebied (regionale veenweide strategie). In 
2019 wordt een conceptprogramma opgesteld dat in ieder geval bevat: 
o globale mix van maatregelen, gericht op opgave in 2030; 

o perspectief op 2050, inclusief beheersaspecten; 

o afspraken over monitoring; 

o eerste financiële doorrekening; 

o vervolgproces (uitwerking op polderniveau); 

o verbinding met bestaande processen; 

o rol van actoren in het gebied; 

o bestaande instrumenten en identificatie van ontbrekende instrumenten. 

k. Op basis van deze uitwerking zullen de partijen gezamenlijk bezien in hoeverre de 
verwachting is dat met deze maatregelen de afgesproken 1 Mton CO2-eq reductie wordt 
gerealiseerd. Daartoe zullen partijen eind 2019 gezamenlijk in beeld brengen welke 
CO2-eq reductie verwacht wordt met de conceptprogramma’s. 
l. Na de fase van pilots wordt het conceptprogramma indien nodig aangepast, op basis van 
de opgedane inzichten. Voor zover tekorten in middelen of instrumentarium resteren 
maken de vier overheden hierover gezamenlijk definitieve afspraken. Decentrale 
overheden zorgen voor verankering van de visies in het omgevingsbeleid en in 
waterplannen. 
m. Provincies en gemeenten benutten dit conceptprogramma, in samenhang met de RES-sen 
en andere uitwerkingen van het Klimaatakkoord, bij de opstelling van hun 
omgevingsvisies in 2020 en verder. 



n. Overheden, grondgebruikers en maatschappelijke partijen werken in gebiedsprocessen de 
opgave verder uit (op polderniveau). Dit proces wordt door decentrale overheden, onder 
regie van provincies, geïnitieerd. Maatschappelijke partijen en agrariërs nemen actief deel 
aan de gebiedsprocessen. 
o. Lopende uitvoering (zoals de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland in het 
veenweidegebied) wordt voortgezet. Waar mogelijk zoeken betrokken uitvoerders 
aansluiting bij het veenweideprogramma, voor bijvoorbeeld de onderdelen monitoring en 
onderzoek. 
Lerende gebiedsprocessen 
p. Partijen geven het Kennisprogramma een gezamenlijke opdracht om een gezamenlijk 
programma op te stellen: 
o voor evaluatie en kennisontwikkeling; 

o vragen vanuit de gebieden, waaronder duurzame verdien- en terreinbeheersmodellen; 

o kennisontwikkeling vanuit pilots (2019-2021) om technisch potentieel en haalbaarheid 

maatregelen in beeld te brengen. 
q. Partijen werken, ondersteund door het kennisprogramma, een gezamenlijk 
monitoringsprogramma uit, voortbouwend op bestaande monitoringsprogramma’s, 
waarmee de voortgang van maatregelen en de CO2-uitstoot in het veenweidegebied 
gemonitord worden. 
r. Deze partijen organiseren dat nieuwe pilots, zoals in het kader van de Regiodeals en de 
IBP-vp-projecten voor veenweide worden opgezet, aan dit programma worden verbonden. 
De wijze van monitoring/onderzoek in deze projecten wordt afgestemd op het 
gezamenlijke kennisprogramma. 
s. Partijen verkennen gezamenlijk op welke manier CO2-eq emissie kan worden toegevoegd 
aan bestaande onderzoeksprogramma’s. 
t. Partijen vinden het noodzakelijk dat een dergelijk kennisprogramma in 2019 van start 
gaat. 
u. Kennisprogramma wordt gevraagd om eerste kwartaal 2019 de noodzakelijke financiering 
en aansturing van dit programma in beeld te brengen. Partijen maken daarna gezamenlijk 
een afspraak over de financiering van dit programma. 
Financiering 
v. De Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten brengen in 2019 gezamenlijk 
in beeld welke bijdrage bestaande programma’s (middelen Klimaatakkoord, regioenveloppe, 
bestaande subsidie-instrumenten) kunnen leveren aan de benodigde 
financiering van de veenweide-aanpak en passen waar nodig de voorwaarden daartoe 
aan. 
w. Betrokken partijen vragen de Rijksoverheid om ruimte voor afspraken over aanvullende 
middelen en nieuwe instrumenten wanneer uit de conceptprogramma’s van 2019 blijkt dat 
deze nu onvoldoende dekking bieden. 
x. De Rijksoverheid en provincies zetten zich in om de mogelijkheden die het nieuwe GLB 
biedt te gebruiken voor de veenweideopgave. 
y. Overheden, agrariërs, banken en ketenpartijen werken, ook in samenhang met de andere 
opgaven voor landbouw en landgebruik, verdienmodellen en nieuwe vormen van 
financiering voor de veenweidegebieden uit. Een voorbeeld kan de biodiversiteitsmonitor 
zijn. 
z. De Green Deal Nationale Koolstofmarkt wordt ondersteund en belemmeringen worden 
waar mogelijk opgeheven om de verwaarding van CO2-credits uit veenweidegebieden te 
stimuleren. Daarover worden met de partijen van de Green Deal afspraken gemaakt. 
aa. Deze stappen leiden uiterlijk in 2020 tot een financiële uitwerking van de grootschalige 
uitrol van maatregelen, waarbij tevens inzicht wordt geboden in de kosten die niet privaat 
gedragen kunnen worden. Kosteneffectiviteit wordt hierbij meegewogen. Op basis van 
deze uitwerking maken ketenpartijen en overheden een gezamenlijke afspraak over de 
uitvoering van deze maatregelen. 


