
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3436 

 

Onderwerp 

Voorkomen oxidatie van veengebieden door verhogen grondwaterpeil 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van 

Provinciale Staten R. Klumpes en B.K. Potjer (GroenLinks) A.L. Koning 

(PvdA), B. Canton (PvdD en W. Bakx (50PLUS), d.d. 29 augustus 2018, 

bij mij de volgende vragen hebben ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

In veengebieden wordt ten behoeve van de landbouw de waterstand vaak laag 

gehouden. Op de korte termijn heeft dat als voordeel dat zware landbouwmachines 

niet wegzakken, koeien droge voeten houden en de grasopbrengst hoger is. Het 

nadeel is, dat het onttrekken van water aan de grond deze doet inklinken, waarmee de 

bodem daalt. Om de grond dan nog te kunnen bewerken moet de waterstand steeds 

verder verlaagd worden en wordt de grond uiteindelijk niet meer geschikt voor 

landbouw. Bovendien oxideert het veen door de uitdroging, waardoor alleen al in 

Nederland 7 Megaton kooldioxide (CO2) vrijkomt per jaar. 

 

Er kan ook gekozen worden om het grondwaterpeil niet te verlagen en de vorm van 

landbouw hieraan aan te passen. Hierdoor stopt de bodemdaling, gaat voor de 

toekomst geen landbouwgrond verloren en komt in die gebieden geen CO2 in de lucht 

vrij. Bovendien is het ook goed voor de natuur; bijvoorbeeld voor weidevogels, zoals 

de Grutto. 

 

Oud-Minister Winsemius heeft samen met een aantal maatschappelijke organisaties 

het ‘Aanvalsplan Veenweide’ opgesteld (bron: Volkskrant van 31 juli 2018). Zij stellen, 

dat voor € 1 miljard per jaar het mogelijk is om jaarlijks 2 megaton CO2 in de grond te 

houden op de helft van al het veengebied van Nederland. Deze € 1 miljard zou dan 

terecht moeten komen bij de veenboeren voor de aanpassing van hun landbouw. Het 

zou een veel goedkopere oplossing zijn dan bijvoorbeeld CO2 opslag bij fabrieken en 

energiecentrales. Dit is inmiddels bevestigd na doorrekening door het onafhankelijke 

Centrum voor Landbouw en Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving. 

 

De fracties van de Ondertekenende Partijen (hieronder aangegeven als ‘indieners’) 

hebben de volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met dit ‘Aanvalsplan’. En zo ja: hoe beoordeelt u dit? 

 

2. Bent u het met de indieners eens, dat het beter en goedkoper is om mogelijke CO2 

vorming tegen te gaan dan gevormd CO2 ergens op te gaan slaan of terug in de 

grond te stoppen? 
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3. Staat u open voor de ideeën van dit aanvalsplan en bent u bereid om hiertoe 

onderzoek te doen dan wel initiatieven te nemen om het ook in Zuid-Holland te 

implementeren? 

Zo ja: kunt al concrete plannen overleggen? 

Zo nee: waarom niet? 

 

Toegespitst op Zuid-Holland luiden de vragen: 

 

4. Is bij u bekend hoeveel megaton CO2 er jaarlijks in Zuid-Holland door oxidatie van de 

veengebieden in Zuid-Holland wordt afgegeven aan de atmosfeer? 

Zo nee: bent u bereid dit te onderzoeken? 

 

5. De indieners verwachten, dat deze hoeveelheid CO2 een substantieel aandeel is in de 

hoeveelheid broeikasgassen die jaarlijks in de atmosfeer verdwijnt door activiteiten in 

Zuid-Holland. Kunt u dit bevestigen en aangeven, hoe groot dit aandeel is? 

Zo nee: bent u bereid dit te onderzoeken? 

 

6. Bent u het met de indieners eens, dat er ten aanzien van de ‘klimaatopdracht’ van 

Parijs hier een wereld te winnen is? 

Zo nee: waarom niet? 

Zo ja: kunt u aangeven of er al plannen/ initiatieven zijn in de Provincie Zuid-Holland 

om oxidatie van veengebieden tegen te gaan? Welke zijn dat dan? 

 

7. Bent u het met de indieners eens, dat het verhogen van de waterstand in de 

Veengebieden een goede maatregel is om dergelijke oxidatie te voorkomen? 

Zo nee: waarom niet? 

 

8. Bent u het met indieners eens, dat een dergelijke verhoging van de grondwaterstand 

ook een positieve invloed heeft op de biodiversiteit en met name op de 

weidevogelstand? 

Zo nee: waarom niet? 

 

9. De Provincie neemt blijkens een stuk bij voorjaarsnota (PZH-2018-645897730) acties 

op het gebied van bodemdaling. Kunt u toelichten of dit aanvalsplan een welkome 

aanvulling en/of van invloed kan zijn op deze maatregelen? 

Zo ja: hoe dan? 

Zo nee: Bent u bereid dit te onderzoeken. 

 

10. Bent u in gesprek met de waterschappen om het grondwaterpeil te verhogen? 

Zo nee: bent u wel bereid dit te gaan doen? 

Zo ja: welke concrete afspraken dan wel resultaten heeft dit opgeleverd? 

 

11. Bent u bereid om hiervoor ook bij het rijk te gaan lobbyen? 

Zo nee: waarom niet? 
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Den Haag, 29 augustus 2018           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


