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OPINIE

Een volgende stap voor de veenweide
Opinie
Hetty Janssen
Wat een ambitieus plan leek voor behoud van het veenweidegebied, de
biodiversiteit en de balans in de natuur, blijkt nu het goedkoopste
initiatief met de grootste maatschappelijke opbrengst. Het is dus nu tijd
om door te pakken op dit dossier.
Zes politieke partijen in Provinciale Staten kwamen in mei 2018 met een
initiatiefvoorstel om de teloorgang van het veenweidelandschap en de
afname van de biodiversiteit tegen te gaan en de balans in de natuur te
herstellen. De PvdA was een van deze initiatiefnemers, de anderen waren
GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Het plan
was erg ambitieus: in het hele veenweidegebied zou het veen volledig
vernat moeten worden om de oxidatie ervan en de enorme CO2-uitstoot
tegen te gaan.
Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht in Provinciale
Staten, maar werd wel meegenomen in de verdere onderzoeken naar het
beste scenario voor het veenweidegebied. Vijf scenario’s werden door
externe deskundigen onderzocht en beoordeeld op hun maatschappelijke
kosten en baten.
Erkenning
Nu blijkt dat ons initiatiefvoorstel als goedkoopste uit de bus komt, met
het grootste maatschappelijke rendement op de noodzakelijke
investeringen. Eindelijk krijgen we erkenning voor het belang van herstel
van het veenweidelandschap. Eindelijk is het bewijs er dat het waterpeil
echt omhoog moet. Eindelijk is er het besef dat we dat niet moeten
beperken tot enkele zogenaamde kansrijke gebieden, maar dat het
uiteindelijk in het hele veenweidegebied moet gebeuren.
Nu is verder onderzoek nodig om te kijken hoe dat het beste kan samen
met de landbouw. Welke technische maatregelen zijn in welke delen van
het veenweidegebied mogelijk om effectief de veen-oxidatie tegen te
gaan? Welke nieuwe verdienmodellen voor de landbouw zijn mogelijk in
de delen van het veenweidegebied waar het waterpeil drastisch
omhooggaat?
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Gelukkig zet dit college van Gedeputeerde Staten, samen met Wetterskip
Fryslân, écht een duidelijke stip op de horizon: een gebiedsgerichte
integrale aanpak voor het héle veenweidegebied. Met als doel het behoud
van het veen, veel minder CO2-uitstoot en nieuwe verdienmodellen voor
de landbouw.
Anderhalf jaar na de stevige debatten en heftige kritiek op ons
initiatiefvoorstel, blijkt het in deze nieuwe periode de belangrijkste pijler
onder het toekomstige veenweidebeleid.
Hetty Janssen is fractievoorzitter van de PvdA-Statenfractie
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