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1. Inleiding 

 

Aanleiding  
 
Het veenweidegebied kenmerkt  zich door de daar optredende maaivelddaling. Daardoor zijn 
voortdurend peilaanpassingen noodzakelijk en dit roept het beeld op van een waterhuishoudkundig 
lastig beheersbaar gebied.  Bij de behandeling van peilbesluiten blijkt dat er vaak sprake is van 
tegenstrijdige belangen en regelmatig is het voor het waterschap onmogelijk meerdere functies 
tegelijk goed te bedienen. 
De voortgaande maaivelddaling maakt regelmatige investeringen noodzakelijk in de inrichting van 
de veenweidegebieden. Zo noodzaakt maaivelddaling tot de instelling van steeds lagere slootpeilen, 
in het verleden vaak leidend tot een toename van peilvakken met de daarbij behorende 
kunstwerken als stuwen, onder- en opmalingen.  
Er kan schade ontstaan aan houten paalfunderingen van gebouwen en wegen en leidingen kunnen 
verzakken. Om dit te beperken zijn hoogwatervoorzieningen aangelegd.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen zijn allemaal een afgeleide van het fysieke proces van langzame 
veenafbraak en maaivelddaling in deze gebieden. Dit proces wordt sterk beïnvloed door de keuzes 
die gemaakt worden bij het landgebruik en het waterbeheer.  
Het huidige veenweidegebied is ca. 78.000 ha groot en bestaat voor 62% uit landbouwgronden 
(overwegend grasland), 17% uit natuurgebieden, 17% uit water en 4% uit bebouwing en 
infrastructuur. 
Om het veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden wordt door de 
provincie, samen met het waterschap en de gemeenten, gewerkt aan een duurzaam 
ontwikkelingsperspectief.  Huiseigenaren, agrariërs, (recreatie-)ondernemers, terreinbeheerders, en 
vele anderen nemen investeringsbeslissingen die zich uitstrekken over de middellange termijn. Dat 
kan alleen als zij weten waarop provincie, gemeenten en waterschap voor de lange termijn koersen. 
 

Doel van de nota 
 
In het veenweidegebied spelen dus veel zaken die de taken en verantwoordelijkheden van het 
waterschap raken. Daarom is In het bestuursprogramma opgenomen dat er in deze bestuursperiode 
voor de veenweidegebieden een integrale visie wordt ontwikkeld voor de waterhuishoudkundige 
infrastructuur. De lange termijn visie die samen met de provincie, gemeenten en waterschap is 
gemaakt is hier de uitwerking van  
 
Deze nota heeft als doel om: 

1. de eigen knelpunten en voorkeuren voor oplossingen helder te formuleren 
2. als basis te dienen voor onze advisering over de lange termijnvisie veenweide die samen met 

de provincie en gemeenten is opgesteld. 
3.  Inzicht te geven in de beleidsaanpassingen die we nodig achten om opgaven te realiseren  
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In deze nota zal de nadruk liggen op de waterhuishoudkundige aspecten en de mogelijkheden de 
huidige gebruiksfuncties te bedienen. Daarbij is het belangrijk breed te kijken en in deze nota zal 
ook aandacht zijn voor aanverwante beleidsvelden zoals o.a. landschap, natuur en cultuurhistorie.  
 

De te behandelen onderwerpen in de nota 
Er spelen meerdere opgaven in het veenweidegebied. De onderwerpen die een duidelijke relatie 
hebben met onze taken en verantwoordelijkheden zijn de volgende: 
(ontleend aan het achtergronddocument voor de veeweidevisie) 

 Voorkomen schade aan gebouwen, wegen en infrastructuur 

 Beperken kosten waterbeheer 

 Beperken conflicten tussen functies (functiebediening) 

 Tegengaan verdroging natuur  

 Verbeteren waterkwaliteit (KRW) 

 Behoud economisch perspectief agrarische sector 

 Behoud landschap, archeologie en cultuurhistorie 

 Vermindering uitstoot broeikasgassen 
 
Per opgave wordt een korte schets gegeven van de huidige situatie, de knelpunten en de kansen.  
De in het project Lange termijnvisie Veenweide verkregen inzichten worden genoemd en er wordt 
ingegaan op oplossingsrichtingen en mogelijke voorkeuren daarbij. Steeds wordt aangegeven welke 
aanpassingen nodig zijn in beleid en/of instrumenten om de gewenste aanpak mogelijk te maken. 
 
Hierbij worden de resultaten betrokken van de in de eerste helft van 2014 gehouden besprekingen in 
de commissievergaderingen. Daarbij is van gedachten gewisseld over de gewenste aanpak bij 
hoogwatervoorzieningen, bij het peilbeheer en bij de inrichting van onze infrastructuur. Ook is 
daarbij aandacht gegeven aan de kostenontwikkeling voor het waterbeheer in het 
veenweidegebied. 
 

De samenhang met de veenweidevisie 
Wetterskip Fryslân werkt sinds 2012 samen met de provincie Fryslân en gemeenten aan een 
gezamenlijke lange termijnvisie voor het veenweidegebied.  
Op basis van de bespreking in de adviescommissie WF op  16 juni j.l. is hierover een tussentijds 
advies uitgebracht aan de Stuurgroep Veenweidevisie.  De Stuurgroep heeft op 4 september de 
lange termijnvisie vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Deze heeft de visie 
besproken op 28 oktober, waarna de nu voorliggende Ontwerp-Visie is aangeboden aan Provinciale 
Staten voor vaststelling in januari 2015. 
Deze bestuursnota kan de basis vormen en eventueel als bijlage dienen bij het door WF op te stellen 
advies aan de provincie.  
In deze nota zijn daarom de voor ons belangrijke onderdelen van de visie uit zowel fase 2 ( analyse 
strategieën) als fase 3 ( keuzes bij de aanpak) beknopt opgenomen. 
Deze integrale aanpak biedt de beste mogelijkheid om de discussie over hoe we willen reageren op 
de ontwerp-visie te bespreken in samenhang met de in onze nota behandelde onderwerpen. 
Zo kan deze nota ook dienen  als basis voor de uitwerking van maatregelen in het nieuwe 
Waterbeheerplan 2016-20121. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van de nota wordt een samenvatting gegeven van de resultaten en conclusies van de 
studies t.b.v. de veenweidevisie.  Vervolgens worden de gemaakte keuzes in de lange termijnvisie 
gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op de eerdere adviezen van het waterschap over de visie en op 
de wijze waarop die verwerkt zijn.  
De hoofdstukken 3 t/m 10 gaan vervolgens in op de beleidsaanpassingen die – als logisch vervolg op 
de visie-  in het nieuwe Waterhuishoudingsplan en het nieuw op te stellen Waterbeheerplan 
opgenomen kunnen worden. 
In Hoofdstuk 11 worden de benodigde wijzigingen van de beleidskaders bij zowel provincie als 
waterschap nogmaals kort samengevat. 

2. De analyse van strategieën voor de toekomst van het 
veenweidegebied en de keuzes in de lange termijnvisie 

 

De onderzochte strategieën en de resultaten 
 
De in het project Lange termijnvisie veenweide zijn verschillende strategieën en bijbehorende 
maatregelen bestudeerd en de effecten voor de termijn tot 2050 in beeld gebracht.; 
Strategie 0: Recht zo die gaat: bestaand beleid voortzetten, geen nieuwe maatregelen.  
Strategie 1: Verzachtende maatregelen: Strategie 0, aangevuld met maatregelen die de gevolgen 
van maaivelddaling verzachten voor gebruiksfuncties die veel nadelen ondervinden van de 
maaivelddaling. 
Strategie 2: Parallelle sporen: Strategie 1, en in deelgebieden natte en droge gebruiksfuncties 
scheiden wanneer hiertussen conflicten bestaan. Geen significante verandering in de oppervlakte 
van functies.  
Strategie 3: Nieuwe wegen: het voorkomen/ vertragen van maaivelddaling door peilverhoging in 
combinatie met het ontwikkelen van landbouw in nattere omstandigheden, en in beperkte mate 
ontwikkelen van natuur en uitbreiden van recreatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilemma: vertragen of accepteren van maaivelddaling? 
Om de maaivelddaling te stoppen zou het veenweidegebied ingrijpend moeten worden vernat. In plas dras 
omstandigheden zou zelfs weer veen kunnen groeien. Op grote schaal gebieden onder water zetten is echter geen 
optie. Daar bestaat in het gebied geen draagvlak voor.  
Bovendien is op voorhand duidelijk dat de baten bij lange na niet opwegen tegen de kosten. Op lokaal niveau 
bestaan soms wel mogelijkheden om maaivelddaling te stoppen, bijv. in natte natuurgebieden of bij de teelt van 
kroos of veenmos. 
Binnen deze sociaal- economische randvoorwaarden hebben we de keuze tussen het vertragen of het accepteren 
van de maaivelddaling. 
Accepteren van de huidige snelheid van maaivelddaling betekent dat de kosten van waterbeheer stijgen. Kosten 
voor onderhoud van gebouwen, wegen, leidingen, gemalen en rioleringen zullen oplopen; de kwaliteit van moeras- 
en weidevogelnatuur daalt; archeologische waarden worden bedreigd. Hoe sneller de maaivelddaling verloopt, hoe 
hoger de herstelkosten zijn op korte termijn. Door de maaivelddaling te vertragen kunnen deze knelpunten worden 
voorkomen of uitgesteld; hierdoor kunnen de kosten lager zijn en over een langere periode worden verdeeld.  
Vertragen van de maaivelddaling kan alleen door het gebied minder te ontwateren. Dit kan consequenties hebben 
voor de landbouw, die een belangrijke economische drager en beheerder van het landschap is. 
Een dilemma dient zich aan: geven we ruimte aan de landbouw en accepteren we hogere maatschappelijke kosten 
op korte termijn, óf willen we kosten verdelen over een langere termijn en zetten we in op een andere, aangepaste 
vorm van landbouw? Hierbij speelt ook de vraag mee: welke keuze is beter voor de duurzame ontwikkeling van het 
veenweidegebied in Fryslân? 
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De onderzochte strategieën verschillen in de mate waarin ze de gevolgen van maaivelddaling en de 
oorzaken van maaivelddaling bestrijden: 
-Twee strategieën (Recht zo die gaat en Verzachtende maatregelen) richten zich op het meer of 
minder beperken van de gevolgen van maaivelddaling voor verschillende functies; 
-Twee strategieën (Parallelle sporen en Nieuwe wegen) richten zich op het meer of minder 
wegnemen van de oorzaken van maaivelddaling 
 
De strategieën 0 en 1 zijn op het hele veenweidegebied toegepast. Het betreft hier overwegend 
maatregelen die uitgevoerd kunnen worden zonder de huidige gebruiksfuncties te benadelen.  
 
De maatregelen behorend bij de strategieën 2 en 3 gaan verder en zijn toegepast op delen van het 
veenweidegebied waar de maatregelen uit deze strategieën zinvol en toepasbaar zijn. 
Zo is de strategie Parallelle sporen waarbij grootschalige functiewijzigingen worden toegepast, is 
doorgerekend voor enkele voorbeeldgebieden van in totaal 20.000 ha.  
De strategie van Nieuwe wegen bevat innovatieve en ingrijpende maatregelen waarvan de invoering 
enige tijd zal kosten (10-15 jaar) en is daarom alleen uitgewerkt voor veengebieden met een kleidek, 
klei met een veenondergrond, en in het pure veengebied met een veendikte > 80cm; in totaal gaat 
het om 30.000 ha.  De reden hiervoor is o.a. dat er bij gronden met minder dan 40 cm veen weinig 
winst te halen is. Immers, zelfs bij geringe drooglegging zal de grondwaterstand in de zomer vaak 
dieper dan 70 cm uitzakken. Hooguit 10-20 cm van de onderkant van het veen kan dan nat worden 
gehouden. Na 10-20 jaar is zelfs dat niet meer mogelijk. 
 

  
 
 
 
In bovenstaande figuur is te zien waar het veen in de periode tot 2050 en in de periode 2050-2100 zal 
verdwijnen bij ongewijzigd beleid ( klimaatscenario W+, zoals gebruikt bij de Delta verkenningen). 
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De effecten van de verschillende strategieën op de vertraging van de maaivelddaling zijn als volgt: 
 
 
Strategie Oppervlakte met meer dan 40 cm veen 

( analyse uitgevoerd over 73.000 ha veenbodems ( 2010)) 
 

in 2050 in 2100 

1.Recht zo die gaat 38.000 ha Alleen in natuurgebieden 
( ca. 10.000 ha) 

2.Verzachtende maatregelen 41.000 ha 10.000 -15.000 ha geschat 

3.Parallele sporen 39.500 ha idem 

4.Nieuwe wegen 58.000 ha 35.000 ha 

 
 
 
Uit de analyse van de effecten van de strategieën in het jaar 2050 blijkt dat het aanzienlijk vertragen 
van maaivelddaling minder baten oplevert (in de vorm van kostenbesparingen op funderingsherstel, 
weg- en waterbeheer) dan de kosten die het gevolg zijn van om de opbrengstderving van de 
landbouw.  
In het project lange termijnvisie veenweide zijn de kosten en baten uitgedrukt in de netto contante 
waarde, die vervolgens zijn omgerekend naar een gemiddelde jaarlijkse post in de periode 2010-
2050. Onderstaande tabel geeft de verschillen die ontstaan bij vergelijking van de 3 alternatieve 
strategieën met  een ongewijzigd beleid ( strategie 0; “Recht zo die gaat”) 
 

Gemiddelde jaarlijkse 
besparingen en kosten 

Verzachtende 
maatregelen 

Parallelle 
sporen 

Nieuwe 
wegen 

Onzeker- 
heid 

Verdrogingsbestrijding € 0 € 0 € 0  

Funderingsherstel € 50.000 € 0 € 500.000 ±25% 

Wegbeheer € 200.000 € 200.000 € 1.300.000 ±50% 

Waterbeheer € 80.000 € 80.000 € 630.000 ±25% 

Landbouw -€ 2.600.000 -€ 500.000 -€ 7.600.000 ±20% 

Totaal -€ 2.270.000 -€ 220.000 - € 5.170.000  

 
 
Als gekeken wordt naar de verdeling van kosten en baten, valt op dat de voordelen van voortzetting 
van het huidige beleid met name zitten bij de landbouw, terwijl de nadelen zitten bij gemeenten, 
waterschap en bij een relatief kleine groep bezitters van gebouwen met funderingen die gevoelig 
zijn voor maaivelddaling. Het is echter onduidelijk hoe groot deze problematiek werkelijk is. 
Maaivelddaling is geen nieuw fenomeen en het is mogelijk dat veel eigenaren al maatregelen 
getroffen hebben waarmee in bovengenoemde ramingen geen rekening is gehouden.  
 

Conclusies uit de voor de visie uitgevoerde analyse 
 
Op grond van de analyses die met de 4 strategieën zijn gedaan zijn de volgende conclusies af te 
leiden: 
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1. Financieel gezien is het gunstiger om de maaivelddaling in het veenweidegebied te accepteren 
en daarop goed voorbereid te zijn (accepteren en anticiperen), dan om deze daling te willen 
keren dan wel aanzienlijk te willen vertragen. 
Ook de kwalitatieve baten ( zoals voor natuur, cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteit) 
blijken onvoldoende voor een koerswijziging voor het hele veenweidegebied. Eén uniforme 
andere strategie voor het gehele veenweidegebied lijkt daarom niet reëel en niet gewenst.  

2. Uit de verkenning van de strategieën blijkt dat grootschalige vernatting nauwelijks oplossingen 
biedt voor de oplopende kosten van waterbeheer. Deze kosten zullen we dus grotendeels 
moeten accepteren.  

3. Voor wat betreft de functieconflicten in het waterbeheer blijkt dat het realiseren van 
hoogwaterzones rondom kwetsbare functies (zoals clusters van gebouwen en natuurgebieden) 
kan bijdragen aan het verminderen van deze functieconflicten ..  

4. De gebieden verschillen in dikte en soort veen, geschiedenis, gebruiksfuncties, economie en 
ecologie. Ambities van bewoners en ondernemers verschillen ook per gebied, evenals de mate 
waarin initiatieven van onderop tot ontwikkeling komen. Dit betekent dat duurzame 
ontwikkeling van het veenweidegebied een kwestie van maatwerk is, waarbij per deelgebied 
andere keuzes kunnen worden gemaakt. 

 

De keuzes in de visie. 
 
Vervolgens zijn in de ontwerp-visie de volgende keuzes opgenomen: 
 
1. Sommige maatregelen ( bijvoorbeeld het overal toepassen van een maximale drooglegging van 

90 cm) helpen wel degelijk om maaivelddaling te vertragen of de gevolgen daarvan te beperken, 
zonder dat ze leiden tot een wezenlijk andere kosten-baten verhouding. Deze kunnen 
beschouwd worden als ‘geen spijt’ maatregelen en er wordt in de visie voor gepleit om deze 
zoveel mogelijk toe te passen.  
 

2. In de visie wordt ervoor gepleit om in te zetten op lange termijn maatregelen die het beter 
mogelijk maken om de aan een gebied toegekende functies goed te bedienen.  
Dit anticiperen betekent ook nadenken over : 

a. betaalbare waterhuishoudkundige en civieltechnische infrastructuur (wegen en 
rioleringen) 

b. de overgang van boeren op veen naar boeren op zand  
c. de consequenties voor de Europese verplichtingen van de Kaderrichtlijn water en 

Natura2000. 
d. De kansen en bedreigingen voor de zoetwatervoorraad en de bereiding van drink- en 

proceswater 
e. consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om samenwerking tussen de 

betrokken overheden en partijen  om de verschillende landschapstypen in een dalend 
landschap herkenbaar te houden 

In de visie is dan ook opgenomen dat provincie, gemeenten en waterschap in 2015 en 2016 het  
beleid voor water, landschap, cultuurhistorie en archeologie, natuur, wegen, infrastructuur,  
delfstoffenwinning en funderingen ‘maaivelddaling proof’ zullen maken. 
Het leidende principe hierbij is: accepteer en anticipeer op maaivelddaling.  
 

3. In de visie wordt geconcludeerd dat er op het niveau van deelgebieden bepaalde maatregelen in 
combinatie met andere opgaven heel effectief kunnen zijn, ook uit het oogpunt van kosten en 
baten. Dit vraagt om gebiedsgerichte uitwerkingen. 
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Daarbij worden de volgende deelgebieden onderscheiden: 
 

a. De veenweidegebieden waar de veenlaag erg dun of al verdwenen is. 
Dit is met name het geval in het oostelijk deel van het veenweidegebied (circa 20.000 ha). 
Maatregelen om de maaivelddaling te vertragen hebben hier nauwelijks effect meer. In deze 
overwegend agrarische gebieden kan beter worden ingezet op het verzachten van de gevolgen 
van maaivelddaling.  
 

b. Gebieden met een dik veenpakket ( meer dan 80 cm). 
In het klei-op-veengebied en op de kleigronden met een veenondergrond in het westelijk deel 
van het veenweidegebied (ongeveer 54.000 ha) is de veendikte in het algemeen nog groot en de 
maaivelddaling gaat er relatief trager. Hier zijn nog mogelijkheden om in te grijpen en de 
maaivelddaling te vertragen. Daardoor ontstaat er meer tijd om te anticiperen op 
maaivelddaling. Hier liggen ook belangrijke archeologische, landschappelijke en natuurlijke 
waarden (o.a. weidevogels). In dit gebied wordt ingezet op remmen van de maaivelddaling door 
het toepassen van een hoger zomerpeil (peilverhoging van 90 cm naar 60 cm drooglegging 
gedurende het groeiseizoen) eventueel in combinatie met onderwaterdrainage. De landbouw 
heeft in dit deelgebied daar nauwelijks last van en kan tijdens een droge zomer ook van een 
hoger peil profiteren.  
Ook in enkele pure veengebieden met een dik veenpakket (circa 16.000 ha) zijn veel waarden 
aanwezig en kan het vertragen van maaivelddaling veel opleveren. Het voorkomen van kerende 
grondbewerking voor bijv. maisteelt, kan hieraan behoorlijk bijdragen, zoals bijvoorbeeld door 
het toepassen van “strokenfrees” als innovatieve techniek bij maisteelt. 
 

c. Gebieden met een dik veenpakket waar veel opgaven en kansen liggen. 
In enkele deelgebieden met een voldoende dikke veenlaag (meer dan 80cm) of een klei-op-
veenbodem spelen meerdere opgaven en initiatieven. Deze liggen op het gebied van 
weidevogels, kwetsbare natuurgebieden, waterkwaliteit, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden, en woningen met funderingsproblemen. Dit biedt volgens de visie uitgesproken 
kansen om maaivelddaling te vertragen of zelfs te stoppen. De uitdaging is hier om de 
verschillende maatregelen en geldstromen zodanig met elkaar te combineren en te bundelen, 
dat op diverse fronten winst kan worden geboekt.  
In een vervolgtraject gaan we samen met andere partijen 4 tot 7 pilotgebieden uitwerken. In 
deze pilotgebieden wordt geëxperimenteerd en ervaring opgedaan met hogere peilen in 
combinatie met onderwaterdrainage voor de landbouw, weidevogelbeheer, 
natuurontwikkeling, hoogwaterzones voor kwetsbare funderingen. Kansrijke gebieden zijn: 
Bûtenfjild, De Mieden, Benedenloop Koningsdiep, Alde Feanen, omgeving Aldeboarn-De 
Deelen, omgeving Snitsermar en omgeving Fluessen. Daarnaast kunnen de relatief kleine 
polders met een grote lengte aan boezemkeringen genoemd worden. 

 

Hoe sluit de bestuursnota aan op deze conclusies en keuzes ? 
Door het waterschap is een tussentijdse advies uitgebracht aan de Stuurgroep.  
In onderstaande tabel is toegelicht in hoeverre de punten van dit advies zijn verwerk in de visie. 
 

 Advies stuurgroep 30 juni, Verwerkt in de visie? 

1 De visie zal recht moeten doen aan de 
grote verschillen in gebiedskenmerken 
en in bodemeigenschappen 

Dit is het geval. Er wordt uitgegaan van variatie in 
maatregelen per bodemtype , bijvoorbeeld voor 
veengronden met of zonder kleidek. Ook is 
nadrukkelijk aangegeven dat maatwerk per 
deelgebied nodig is.  
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2. De visie moet voldoende concreet zijn 
door voor alle deelgebieden in de visie 
aan te geven wat er de meest gewenste 
ontwikkelingsrichting is. De nadere 
uitwerking dient gebiedsgericht te 
gebeuren en hierbij zullen de 
gebruikers/bewoners en de betrokken 
overheden nauw moeten samenwerken 
 

In de visie is niet per deelgebied aangegeven wat 
de gewenste ontwikkelrichting is. Wel worden deze 
gebieden globaal aangeduid en bevat de visie een 
kaart met de meest kansrijke gebieden voor een 
nieuwe aanpak, gericht op het behoud van veen in 
combinatie met andere opgaven, zoals 
weidevogels en Natura2000 gebieden. In het 
algemeen wordt gesteld dat in gebieden met 
kwetsbare functies met een gebiedsgerichte 
aanpak ingezet wordt op bescherming van deze 
kwetsbare functies. Dit kan door maatregelen in 
het peilbeheer maar ook door ander flankerend 
beleid.  
 

3. De visie moet duidelijk maken welke 
synergievoordelen er  optreden bij de 
verschillende opgaven in het landelijk 
gebied. Hoe kunnen opgaven zoals 
behoud van landschap en archeologie, 
weidevogelbeheer, waterbeheer en het 
zorgen voor een goed economisch 
perspectief voor het gebied met elkaar in 
samenhang worden opgepakt?  
 

In de visie wordt gekozen voor maatwerk en 
uitwerking per deelgebied. De inzet daarbij is om 
via gebiedsprocessen met de betrokkenen en 
belanghebbenden  hier invulling aan te geven.  

4 De drie overheden dienen gezamenlijk 
hun verantwoordelijkheid voor het 
veenweidegebied op te pakken en in te 
vullen, zodat effectief en efficiënt beleid 
en uitwerking vorm kan worden gegeven. 
De veenweidevisie dient derhalve een 
integrale visie te zijn waarin alle aspecten 
meegenomen dienen te worden. Bij 
provincie en gemeenten ligt de 
verantwoordelijkheid met name in de 
ruimtelijke ordening en bij het 
waterschap in het peilbeheer. 
 

In de visie  wordt bij de vervolgstappen wel 
aangegeven dat provincie en gemeenten in resp. 
Omgevingsplan en bestemmingsplannen 
maatregelen kunnen opnemen. Het is echter niet 
duidelijk in welke mate .  

5. Wij verwachten dat de provincie 
duidelijke richtinggevende ruimtelijke 
keuzes maakt over het gewenste 
ruimtegebruik. Dit is onder andere van 
belang om mogelijk te maken dat de 
functies duurzaam van goed 
waterbeheer kunnen worden voorzien 
tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten. 
 

Zie hierboven bij punt 4.  
 

6. In te zetten op de vermindering van 
knelpunten die het gevolg zijn van het 
aan elkaar grenzen van functies met 
tegengestelde eisen aan het 

In de visie wordt hierop niet expliciet ingegaan. Er 
wordt in de visie gepleit voor het gezamenlijk 
oppakken van de opgaven. Daarbij ligt het voor de 
hand dat de adviesrol van het waterschap bij het 



 
 

12 
 

waterbeheer. Daarbij dient de 
adviserende rol van het waterschap aan 
andere overheden op het terrein van de 
ruimtelijke ordening een groter gewicht 
te krijgen  
 

ruimtelijke ordeningsbeleid stevig wordt ingevuld 
en dat provincie en gemeenten bewaken dat deze 
adviezen worden meegewogen in de 
besluitvorming. 

7. In de visie aan te geven of en zo ja in 
welke mate de drie overheden bereid zijn 
om samen te werken aan begeleidende 
maatregelen die de eigenaren van 
gebouwen met houten paalfundering  in 
staat te stellen  te investeren in 
vervanging door betonnen palen. Dit zou 
van toepassing moeten zijn op locaties 
waar hoogwatervoorzieningen niet 
effectief of niet kostenefficiënt zijn. 
 

In de visie wordt uitgebreid ingegaan op de 
funderingsproblematiek. Het is onduidelijk in welke 
mate de drie overheden bereid zijn om samen te 
werken aan begeleidende maatregelen die de 
eigenaren van gebouwen met houten 
paalfundering  in staat te stellen te investeren in 
vervanging door betonnen palen. 
Nu wordt alleen gesproken over onderzoek door de 
provincie of de huidige provinciale 
leningsmogelijkheid voor funderingsherstel 
aangepast kan worden. Ook wordt aangegeven 
dat het waterschap kan overwegen om bij sanering 
van hoogwatervoorzieningen een deel van de 
besparingen in te zetten als bijdrage aan 
woningeigenaren. 
 

8. In de visie de gewenste  aanpassingen 
van beleid en de ontwikkeling van 
instrumenten  op te nemen om zo de 
uitwerking van de visie spoedig te 
kunnen realiseren. De provincie kan het 
benodigde nieuwe beleid opnemen in het 
eerstvolgende Waterhuishoudingsplan 
en het waterschap in het eerstvolgende 
Waterbeheerplan. 
 

Na vaststelling van de visie door PS zal er in het 
voorjaar gewerkt worden aan een – ook door PS 
vast te stellen- uitvoeringsprogramma waarin ook 
de benodigde middelen worden opgenomen. 
Gezien de planning van het WHP en WBP kan de 
opname van nieuw beleid in deze plannen in het 
gedrang komen. Dit geeft aanleiding om met de 
provincie in overleg te gaan hoe we de vertaling in 
het WHP en WBP toch kunnen realiseren. 
 

9. Uit de visie blijkt dat er geen grote 
kostenbesparingen op waterbeheer 
mogelijk zijn. We willen dat er bij de te 
maken keuzes in de visie ook gelet wordt 
op de mogelijkheden voor 
kostenbesparingen in het waterbeheer 
 

De belangrijkste kostenposten in het waterbeheer 
zijn de hoogwatervoorzieningen en de 
boezemkaden. In de visie is aangegeven dat er 
meer nadruk moet komen op mogelijkheden voor 
sanering van niet effectieve of niet kosten-
efficiënte voorzieningen.  
Ten aanzien van boezemkaden en kunstwerken 
geeft de visie geen specifiek richting ten aanzien 
van kostenbesparing.  
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We kunnen concluderen dat het advies voor differentiatie en maatwerk op een goede wijze in de 
visie is terug te vinden. Ook de gezamenlijke aanpak met de streek bij het ontwikkelen van een 
gebiedsgerichte uitwerking in concrete plannen is een belangrijk element van de visie. Er is echter 
wel behoefte om op korte termijn, in aanvulling op de visie, te komen tot meer duidelijkheid over de 
rol en verantwoordelijkheid van provincie, gemeenten en waterschap bij het realisren van de visie. 

De voorstellen in deze bestuursnota  sluiten derhalve aan bij de beleidsmatige voorkeuren die zijn 
opgenomen in de door GS vastgestelde ontwerp-visie . De bestuursnota bevat daarnaast een 
verdergaande uitwerking van aangepast waterhuishoudkundig beleid dat nodig is voor het kunnen 
realiseren van de visie. Daarbij wordt zowel ingegaan op de benodigde aanpassingen van provinciaal 
beleid als van het beleid bij het waterschap. 

Voor een deel is uitvoering van de visie mogelijk binnen de kaders van het bestaande provinciale 
beleid en het beleid van het waterschap. In deze bestuursnota gaat het dan om intensivering en/of 
een verbeterde uitvoering van bestaand beleid. Enkele voorstellen zijn echter zodanige 
aanpassingen dat daarvoor wijzigingen nodig zijn van de huidige beleidskaders bij provincie en/of 
waterschap. In deze nota wordt dit bij elk onderdeel aangegeven.  
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3.  Voorkomen schade aan gebouwen, wegen en infrastructuur 
 

Huidige situatie  
In een inventarisatie van de provincie uit  2007 wordt geschat dat er in totaal 4000 kwetsbare 
panden ( gebouwd vóór 1950) zijn waarvan 3000 met een houten paalfundering. Daarbij is in 2010 bij 
700-900 panden al sprake van schade en wordt geschat dat bij 40 cm daling tot 2050 nog 1600 extra 
woningen schade ondervinden. 
Doordat de bodem daalt en daarmee ook het waterpeil zakt, kunnen de houten funderingen van 
gebouwen droog komen te staan en schade ontstaan. Bij woningen die op staal gefundeerd zijn kan 
ongelijkmatige bodemdaling tot knelpunten leiden. Ook de bijbehorende tuinen, erven, schuurtjes 
kunnen verzakken.  
De kosten van vervanging van alle 3000 houten funderingen worden in totaal op €112- €200 miljoen 
geschat. Tot 2050 ondervinden ongeveer 1400 gebouwen schade door maaivelddaling in het 
veenweidegebied. De kosten voor funderingsherstel van deze gebouwen worden op €50- €90 
miljoen geschat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitie hoogwatervoorziening: 
"Een geheel van open water met inliggende kunstwerken met als doel grondwaterstanden op belendende 
percelen in stand te houden, waarbij de grondwaterstanden zijn gerelateerd aan de functie van deze 
percelen en/of aan risico’s op schade aan de op deze percelen aanwezige objecten. Daarbij is het waterpeil 
in een hoogwatervoorziening altijd hoger dan het waterpeil in de omgeving aanwezige poldersloten". 
 
Hoogwatervoorzieningen zijn over het  algemeen aanwezig nabij gebouwen (woonhuizen, boerderijen, 
lintbebouwing, in dorpskernen, enz.) en langs wegen. Ook kunnen in agrarisch gebied (incidenteel) 
hoogwatervoorzieningen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor het in stand houden van hoge 
peilen/waterstanden in natuurgebieden die omgrensd worden door landbouwgronden met lager peil. 
Boezemwateren kunnen ook de functie van hoogwatervoorziening hebben. 
In het totale beheergebied van WF gaat het om ca. 1850 km, waarvan ca. 1350 km gelegen in het 
veenweidegebied (incl. de kleigronden met een veenondergrond). 
Het huidige beleid is gericht op het zo lang mogelijk handhaven van hoge peilen in de directe omgeving van 
wegen en gebouwen met houten paalfundering. We kennen hier in de meeste gevallen een z.g. ‘kantje 
boord’ peil, waarbij het waterpeil geleidelijk mee daalt met de optredende maaivelddaling van de 
aangrenzende percelen.  
 
De effectiviteit bij woningen is geschat aan de hand van globale gegevens over het verschil in slootpeil en 
de vloerhoogte van het gebouw, de afstand van de hoogwatersloot tot het gebouw en het peilverschil met 
de percelen in de omgeving. 
Daaruit komt voor 2012 het volgende beeld naar voren, waarbij het percentage van de woningen wordt 
aangegeven met kans op schade. 
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Wegen, riolering en transportleidingen zijn gevoelig voor verzakking door maaivelddaling. 
Verzakking leidt tot de noodzaak van extra en eerder onderhoud aan wegen en leidingen. Ook het 
risico op leidingbreuk neemt toe. Leidingen kunnen bloot komen te liggen doordat de bovengrond 
verdwijnt. De afvoercapaciteit van riolen kan afnemen als gevolg van ongelijkmatige ligging. 
De waarde van de rioleringen, leidingen en wegen in het gebied is hoog, maar op dit moment niet 
goed bekend. Dat geldt ook voor de kosten van het onderhoud. Nader onderzoek hiernaar door de 
gemeenten is gewenst.  
 
In het project Lange termijnvisie Veenweide  zijn de jaarlijkse kosten voor beheer en afschrijving van 
alle lokale wegen in het veenweidegebied berekend op ca. € 16 miljoen.  
De onzekerheid rond de kosten van wegen wordt geschat op 50%. Door gebrek aan goede gegevens 
uit Fryslân is daarbij gebruik gemaakt van kentallen van de gemeente Woerden. Daarbij blijken de 
jaarlijkse kosten van beheer en afschrijving van een weg op veen globaal € 4,50 per m2 en die voor 
een weg op stabiele ondergrond globaal € 3,00 per m2.  
Voor het onderhoud van wegen wordt daarom geschat dat globaal 25% van de kosten in het 
veenweidegebied zijn toe te rekenen aan maaivelddaling. 
 
Het huidige beleid is gericht op het zo lang mogelijk handhaven van hoge peilen in de directe 
omgeving van wegen en gebouwen met houten paalfundering. Het waterpeil in de hoogwatersloten 
daalt wel geleidelijk mee met de optredende maaivelddaling van de aangrenzende percelen. 
 

Knelpunten en kansen 
 
Het huidige beleid t.a.v. hoogwatervoorzieningen heeft als consequentie dat door de voortdurende 
peilaanpassingen een geleidelijke toename is van het aantal situaties met droogvallende 
paalfunderingen. 
In de in 2013 door het waterschap uitgevoerde studie is bekeken welke alternatieven het waterschap 
heeft bij de inrichting van de hoogwatervoorzieningen. O.a. is bekeken hoe met lokale keringen en 
verhoging van het waterpeil in de hoogwatersloten de risico’s op schade beperkt kunnen worden. 
Ook zijn voor enkele situaties de kosten van een mogelijke subsidie van het waterschap bij 
funderingsherstel vergeleken met de kosten voor de aanleg en het beheer van 
hoogwatervoorzieningen. 
Daarbij werden de volgende conclusies getrokken: 
• De kosten die gemaakt moeten worden om met lokale keringen en verhoging van het waterpeil in 
de hoogwatersloten de risico’s op schade te beperken zijn erg hoog in verhouding tot de daarmee 
vermeden mogelijke schade. .  
• Hetzelfde geldt voor het handhaven van hoogwatervoorzieningen bij geïsoleerde gelegen panden.  
 
Wanneer de overheden bereid zijn het maatschappelijk probleem van de schade aan gebouwen 
gezamenlijk aan te pakken, ligt bij het waterschap de vraag of ze in de toekomst om wil schakelen 
van preventie met hoogwatervoorzieningen ( het huidige beleid) naar een definitieve oplossing met 
herstelmaatregelen. Dit zou dan kunnen gelden voor situaties waar de hoogwatervoorziening niet 
langer effectief is of waar deze niet kosten efficiënt is, m.a.w. de kosten zijn veel hoger dan de te 
vermijden mogelijke schade. 
Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat op termijn steeds meer hoogwatervoorzieningen 
kunnen worden opgeheven, wat leidt tot kostenbesparing voor beheer en onderhoud.  
 
Bij dit eventueel nieuwe beleid spelen nog een aantal juridische vragen die betrekking hebben op de 
verantwoordelijkheid van het waterschap. Daarbij is van belang dat het bij sanering steeds gaat om 
peilverlaging op de plaats van de  huidige hoogwatersloten. Daarvoor is een peilbesluit nodig en kan 
er sprake zijn van 2 situaties: 
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1. er is reeds sprake van droogstand en de peilverlaging leidt niet tot extra schade. 
2. de peilverlaging leidt tot extra ( of versnelde) schade.  

 
In het laatste geval zal het waterschap, gelet op de Waterwet en haar schadevergoedingsregeling in 
beginsel gehouden zijn tot schadevergoeding. 
Schadevergoeding kan worden toegekend bij eenzijdig besluit of via overeenkomst. Het  streven is 
om dit zoveel mogelijk te  regelen langs de weg van overeenkomst. Onderdeel daarvan is dat de 
eigenaren akkoord gaan met de peilverlagingen en dus geen beroep instellen tegen de peilbesluiten. 
Bij deze aanpak worden geen schadeclaims afgewacht maar wordt vooraf, bij overeenkomst, 
besloten tot het vergoeden van schade. Het is dan aan de eigenaar van het gebouw om te beslissen 
of hij al dan niet investeert in funderingsherstel of kiest voor infiltratiedrains (zie kader).   
Dit lijkt vooralsnog, op basis van het huidige beleid en de bestaande regeling, de meest in 
aanmerking komende wijze om bij te dragen aan de kosten van funderingsherstel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Een ander knelpunt dat zich in de praktijk voordoet is dat het afgesproken peil niet gehandhaafd kan 
worden omdat het water over het aangrenzend land ”uit de sloot stroomt”. Een oplossing daarvoor 
is zo lang mogelijk op hoogte houden van de perceelstroken die grenzen aan de hoogwatersloten. 
 

De lange termijnvisie 
Voor wat betreft het voorkomen van schade aan gebouwen, wegen en infrastructuur wordt in de 
visie aangegeven dat allereerst gewerkt moet worden aan meer kennis hierover bij alle betrokkenen. 
Nader onderzoek naar de kosten van onderhoud van met name gemeentelijke infrastructuur is 
gewenst, evenals de uitwisseling van kennis hierover. Waar moeten eigenaren van gebouwen 
rekening mee houden en op welke termijn? En welke (duurzame) maatregelen kunnen eigenaren 
treffen? In de visie wordt gesteld dat provincie, waterschap en met name gemeenten hierover i.s.m. 
makelaars voorlichting en informatie moeten gaan geven. De bestaande provinciale lening kan 

Experimenten met infiltratiedrains 
 
In de periode 2005-2008 heeft het waterschap bij een viertal gebouwen proeven gedaan met 
infiltratiedrains. Technisch is het mogelijk om hiermee de grondwaterstand op niveau te houden. 
De infiltratieleiding is zoveel mogelijk direct langs de gevels aangebracht, tot circa 0,1 meter beneden het 
niveau van het bovenste funderingshout. 
De grondwaterstand wordt op de juiste hoogte gehouden door een pompsysteem met aan- en 
uitslagpeilen. Het grondwater bij de houten palen blijkt er goed mee op niveau gehouden te kunnen 
worden, maar het systeem is kwetsbaar voor storingen aan de pomp. Deze hebben diverse oorzaken zoals: 
een te laag waterpeil in de sloten (vanwege beperkte wateraanvoer mogelijkheden)  en het aanzuigen van 
te veel slib of plantenresten. 
 
De aanlegkosten bedragen circa € 20.000, globaal 2/5 van de kosten voor funderingsherstel van een 
normale vrijstaande woning. Daarbij komt echter dat het infiltratie systeem afgeschreven wordt in 20 jaar 
en het nodige aan beheer en onderhoud vergt. Dit is geraamd op € 675 per jaar.  
 
Bij een beoordeling puur op basis van kosten – baten zal er in verre weg de meeste gevallen een voorkeur 
voor funderingsherstel moeten zijn. Dit is een duurzame en definitieve oplossing. Echter wanneer dit om 
financiële redenen binnen 10 jaar niet mogelijk is kan een infiltratie systeem een goed alternatief zijn. Bij 
grote gebouwen met een complexe fundering is infiltratie eerder een alternatief dan voor kleine gebouwen 
met een eenvoudige fundering. 
 
De aanleg van infiltratiesystemen is een aanvulling op de hoogwatervoorziening van het waterschap. Het 
beheer en onderhoud van het infiltratiesysteem is en blijft een taak voor de eigenaar. 
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eigenaren financieel ondersteunen om maatregelen te treffen. Samen met gemeenten en 
waterschap zal worden gezocht naar mogelijkheden voor extra financiële ondersteuning.  
In de visie is opgenomen dat het waterschap zal kijken naar mogelijkheden om hoogwaterzones 
rondom clusters van woningen met kwetsbare funderingen te realiseren; hiermee kunnen de 
effecten van maaivelddaling vertraagd worden en krijgen eigenaren meer tijd voor het realiseren 
van een oplossing, zoals het vervangen van de fundering. Gesteld wordt dat waar 
hoogwatervoorzieningen niet meer functioneel en doelmatig of kosten effectief zijn,  het 
waterschap deze zo zal mogelijk opheffen. Dit zal slechts plaats kunnen vinden na grondig 
onderzoek en zorgvuldige communicatie met belanghebbenden. Bij de afweging zal ook de 
belevingswaarde van hoogwatervoorzieningen betrokken worden. 

Benodigde beleidsaanpassingen in het provinciale Waterhuishoudingsplan 
 
Het bestaande provinciaal beleid biedt de mogelijkheid voor de vereiste periodieke 
peilaanpassingen in hoogwatervoorzieningen. Bij de in de visie genoemde hoogwaterzones wordt 
ook in de op grotere afstand van de gebouwen gelegen perceelsloten een hoog waterpeil ingesteld. 
Daarbij kan er sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade vanwege onevenredige nadelen voor de 
grondgebruiker.  
Dit nieuwe beleid wint aan kracht door gezamenlijk optreden van de overheden, waarbij zowel de 
provincie als de gemeente voor dergelijke hoogwaterzones aangeven dat er sprake is van een 
landbouwfunctie met waterhuishoudkundige beperkingen.  
 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterbeheerplan  
 
Het huidige beleid is gericht op het zo lang mogelijk handhaven van hoge peilen in de directe 
omgeving van wegen en gebouwen met houten paalfundering. Zoals eerder genoemd is uit de 
studies bij het waterschap naar de kostenontwikkeling (2011) en de aanpak van knelpunten (2012) 
gebleken dat de optie om de peilen in hoogwatersloten ook in de toekomst blijvend op het huidige 
niveau te handhaven door de aanleg van lokale keringen moet worden afgeraden. Dat brengt in de 
toekomst hoge kosten met zich en de effectiviteit daarvan is op  langere termijn niet gegarandeerd 
 
Voor de aanpak van het probleem van de te lage perceelsranden is in het Waterbeheerplan 2009-
2015 opgenomen dat uiterlijk in 2015 beleid wordt vastgesteld waarin geregeld is wie 
verantwoordelijk is voor het bijzonder en regulier onderhoud aan peilscheidende stroken langs 
hoogwatercircuits. Daartoe wordt het volgende voorstel gedaan: 

 
Beleidsmaatregel Hoogwatervoorzieningen 1: 
Het huidig beleid waarbij waterpeilen mee kunnen dalen met de maaivelddaling van de 
aangrenzende percelen blijft gehandhaafd. De gebruiker van de aangrenzende percelen 
mag in de aan de hoogwatersloten grenzende stroken geen werkzaamheden verrichten die 
de daling van het maaiveld ter plaatse kunnen versnellen. Hiertoe worden in 2015 
bepalingen en voorschriften opgenomen in de keur en de legger. 

 
Omdat hoogwatervoorzieningen door de voortdurende maaivelddaling in de omgeving op termijn 
niet langer effectief of kosten efficiënt kunnen zijn, is het van belang hierop in te spelen met extra 
beleidsmaatregelen. 
Overeenkomstig hetgeen hierover is opgenomen in de visie, onderzoekt het waterschap de 
mogelijkheden om hoogwaterzones rondom clusters van woningen met kwetsbare funderingen te 
realiseren; hiermee kunnen de effecten van maaivelddaling vertraagd worden en krijgen eigenaren 
meer tijd voor het realiseren van een oplossing, zoals het vervangen van de fundering.  
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Beleidsmaatregel Hoogwatervoorzieningen 2:  
Waar het effectief is voor het behoud van houten paalfunderingen gedurende een periode van 
30-40 jaar wordt ook in de op grotere afstand van de gebouwen gelegen perceelsloten  een hoog 
waterpeil ingesteld  
Zo ontstaan hydrologisch meer effectieve hoogwaterzone ’s rond bebouwing. Dit zal slechts 
plaats kunnen vinden na grondig onderzoek en zorgvuldige communicatie met 
belanghebbenden, waarbij ook de mogelijke schade voor betrokkenen wordt beoordeeld. 

 
Voor het waterschap is dit alleen goed uitvoerbaar wanneer dit gepaard gaat met een 
functiewijziging door gemeente en/of provincie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar hoogwatervoorzieningen niet meer functioneel en doelmatig of kosteneffectief zijn, zal het 
waterschap deze zo mogelijk opheffen. Dit zal slechts plaats kunnen vinden na grondig onderzoek 
en zorgvuldige communicatie met belanghebbenden. 
Het vervangen van de funderingen is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de panden maar 
het waterschap kan dat stimuleren met een  bijdrage regeling. Wanneer de te saneren voorziening 
nog effectief is, zal er sprake zijn van een schadevergoeding en wordt deze behandeld 
overeenkomstig de bestaande regeling. Bij niet effectieve hoogwatervoorzieningen zal er bij het 
saneren geen extra schade ontstaan. Ook hier kan door het waterschap worden overwogen om bij te 
dragen in de kosten van herstel. 
 

Beleidsmaatregel Hoogwatervoorzieningen 3:  
Het waterschap is onder voorwaarden bereid om in situaties die niet in aanmerking komen 
voor een schaderegeling, bij te dragen aan funderingsherstel door een gedeelte van de 
vermeden kosten vanwege het saneren van hoogwatervoorzieningen in te zetten als 
subsidie aan eigenaren van gebouwen. 
In 2015 wordt nader onderzocht onder welke voorwaarden dit mogelijk is en zal nadere 
besluitvorming plaatsvinden.  

 
Het is belangrijk dat er meer voorlichting komt over de funderingsproblematiek voor eigenaren van 
gebouwen, met name via intermediaire partijen (makelaars, gemeenten, KCAF (Kenniscentrum 
Aanpak Funderingsherstel); 
 

Beleidsmaatregel Hoogwatervoorzieningen 4:  
Het waterschap zal, samen met de provincie en de gemeenten, in de periode 2015-2017 het 
KCAF financieel ondersteunen voor de ontwikkeling van een centrale en toegankelijke 
database m.b.t. de conditie van funderingen. 
 

Samenwerking tussen KCAF, gemeenten, en makelaars ligt voor de hand om deze data optimaal te 
gebruiken. Gemeenten en intermediaire partijen geven in 2015 en 2016 voorlichting over 
funderingen aan eigenaren van gebouwen 

Wel of geen schadevergoeding bij een verminderde drooglegging ? 
 
Het instellen van een peil met een geringere drooglegging kan leiden tot verzoeken om schadevergoeding. 
Het is de vraag of en zo ja in hoeverre de opbrengstderving en/of waardevermindering die de 
gebruiker/eigenaar van deze percelen daarbij ondervindt gecompenseerd  moet worden.  
Schade kan op grond van de Waterwet in aanmerking komen voor vergoeding. De schade moet dan buiten 
het normaal maatschappelijk risico vallen bijvoorbeeld omdat zij omvangrijk is. Bij een verminderde 
drooglegging in een beperkt gebied is daarvan niet snel sprake omdat dit meestal maar een deel van het 
areaal van de agrariër zal betreffen en er een acceptabele drooglegging van gronden kan overblijven.  
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4. Beperken kosten waterbeheer 
 

Huidige situatie  
Door bodemdaling nemen de kosten van waterbeheer in het veenweidegebied toe. Vooral de extra 
kosten voor het versneld ophogen en verbreden van de veenboezemkaden zijn aanzienlijk. 
Daarnaast zijn er extra kosten voor instandhouding van de hoogwatercircuits, het verlagen van 
gemalen en stuwen, en het verdiepen van watergangen.   
 
Voor het beheer van de waterhuishoudkundige infrastructuur ( watersysteembeheer, incl 
boezemkeringen) bedragen de jaarlijkse kosten in het veenweidegebied ca. € 200 per ha. 
Omdat in de studie uit 2011 ( zie kader) niet alle kosten zijn beschouwd en de onderzochte gebieden 
niet volledig representatief zijn,  wordt de bandbreedte bij dit bedrag  geschat op 75 – 125 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knelpunten en kansen 
Bij ongewijzigd beleid ( o.a. geen lokale keringen langs hoogwatersloten) is er n de komende jaren 
een toename van 0.5% per jaar naar € 240 per jaar in 2050. Gemiddeld is er in de periode 2010-2050 
dus een toename van € 20 per ha per jaar. 
In het project Lange termijnvisie Veenweide zijn strategieën onderzocht voor gebied van in totaal  
78.000 ha. Dat betekent een totale toename van gemiddeld ca. € 1.600.000 per jaar, groeiend van  
€ 80.000 aan meerkosten in 2011 tot 3.200.000 in 2050. 
 
Uit de analyse van de strategieën valt op te maken dat bij de meest vergaande strategie ( 
grootschalige vernatting ) in de periode 2010 -2050 de gemiddeld jaarlijkse kosten voor het 
waterbeheer ca. € 630.000 lager kunnen zijn dat bij voortzetting van het huidige beleid. Dat is eem 
reductie van ca. 40%. Bij de andere 2 alternatieve strategieën is de gemiddelde jaarlijkse 
kostenreductie slechts  ca. €  90.000 ( ca. 5 tot 6 %).  
De onzekerheidsmarge is hierbij geraamd op 25%. 
 
Bij een geringere drooglegging is er verlies is aan capaciteit voor waterberging. Wanneer dit 
gecompenseerd moet worden zullen in veel gebieden de kostenvoordelen, zoals hierboven 
beschreven weer voor een groot deel of zelfs volledig verdwijnen. Om de kostenvoordelen voor het 

Verkenningen 2050; een studie naar de ontwikkeling van de kosten voor het waterbeheer (2011) 
 
In de in 2011 uitgevoerde studie Verkenningen 2050 zijn door het waterschap de kosten voor het 
waterbeheer onderzocht die veroorzaakt worden door maaivelddaling in de veenweidegebieden. Het 
gaat daarbij om: 
- extra peilregulerende kunstwerken  ( stuwen, dammen, onderbemalingen etc, ) 
- extra onderhoud van hoogwatersloten ( zomeronderhoud en baggeren ) 
- extra kosten voor de aanleg en het onderhoud van boezemwaterkeringen 
- extra energiekosten voor steeds grotere opvoerhoogten bij gemalen 
Ook is verkend welke toename zou optreden wanneer overgegaan wordt tot de aanleg van ( nieuwe) 
waterkeringen langs hoogwatervoorzieningen. 
 
Uit deze studie bleek dat in de onderzochte gebieden de jaarlijkse kosten voor het waterbeheer door  
de voortgaande maaivelddaling in 2050 globaal € 65 per ha hoger zijn dan in 2010. Dit is voor deze 
gebieden een stijging van ca. 30% van de totale kosten voor het waterbeheer t.o.v. 2010. Wanneer 
gerekend wordt met het gemiddelde van de in 2011 gevonden bedragen en rekenen met een totale 
oppervlakte van 50.000 ha, gaat het in 2050 om extra kosten die ruim € 3 - € 3,5 miljoen per jaar 
bedragen. 
Dit is dus inclusief keringen langs hoogwatersloten, die ongeveer de helft van de toename veroorzaken. 
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waterbeheer op termijn  te kunnen realiseren, zal in de gebieden waar extra waterberging niet tegen 
lage kosten  gerealiseerd kan worden, gekozen moeten worden voor een lagere normering voor 
wateroverlast.  
 
Het blijkt dat er lokaal belangrijke kostenvoordelen te behalen zijn voor het waterbeheer bij  
toepassing van maatregelen uit de strategieën 2 en 3. Dit is een bevestiging van de resultaten van  
de in 2013 door het waterschap uitgevoerde studie naar richtlijnen voor de aanpak van knelpunten. 
Ook daar werd aangetoond dat er polders in het veenweidegebied zijn die een erg ongunstige 
verhouding hebben tussen de lengte aan boezemkeringen en de grootte van de polder. M.a.w. hier 
worden erg hoge kosten gemaakt per hectare voor het beheer van de boezemkeringen. Bovendien 
is het hier vanwege de slappe ondergrond soms niet mogelijk de keringen op voldoende hoogte te 
houden. Alleen functiewijziging en/of lagere normen voor wateroverlast lijken hier soelaas te 
bieden. 
In de genoemde studie uit 2013 door het waterschap  zijn de volgende conclusies opgenomen: 
• In relatief kleine polders ( 100-300 ha) is het kiezen voor een functie als retentiegebied en het 
instellen  van een lagere norm voor de kadehoogte voor het waterschap uit kostenoogpunt 
aantrekkelijk, mits er geen grond hoeft te worden aangekocht. 
• Het omvormen van een polder tot zomerpolder levert, -mits er niet hoeft te worden aangekocht- 
slechts een geringe kostenbesparing op voor het beheer van de boezemkering.  
• Het aankopen van grond in een polder en het permanent bij de boezem brengen om op het beheer 
van boezemkeringen te besparen is bij de polders groter dan 200 ha, in de meeste gevallen een zeer 
kostbare oplossing voor het waterschap, waarbij de kosten voor de waterberging relatief hoog zijn.  
 
Dit betekent dat het zinvol is om bij de kleinere polders die relatief duur zijn vanwege het beheer en 
onderhoud van de boezemkering, in te zetten op een lagere normering voor wateroverlast en dit te 
combineren met een functie als waterretentiegebied. Dit vraagt tevens om maatregelen in het RO 
beleid van de provincie.  
Door hier tevens in te zetten op een geringere drooglegging, wordt de maaivelddaling beperkt 
waardoor ook de kosten voor de kering minder snel stijgen. In deze polders kunnen dergelijke 
maatregelen goed gepaard gaan met vergoedingen voor blauwe diensten. 
 
Wanneer gekozen wordt voor het instellen van hogere peilen kan dit het beste gebeuren wanneer 
bestaande voorzieningen zoveel mogelijk al zijn afgeschreven. Wanneer deze vervroegd worden 
vervangen door nieuwe peilregulerende kunstwerken ( stuwen, etc.) zullen de beoogde 
kostenvoordelen vaak teniet gedaan worden. 
 

De lange termijnvisie 
Voor wat betreft de kosten van het waterbeheer wordt in de visie geconcludeerd dat grootschalige 
vernatting nauwelijks oplossingen biedt voor de oplopende kosten van het waterbeheer. Deze 
kosten zullen dus grotendeels moeten worden geaccepteerd. Op termijn liggen er echter wel 
mogelijkheden om de toename in de kosten voor het waterbeheer te beperken door in de relatief 
dure gebieden te kiezen voor een andere inrichting. Gesteld wordt dat b.v. de samenvoeging van 
peilvakken kan bijdragen aan vermindering van de kosten.  
In de visie worden de hierboven genoemde kansen voor kostenbesparingen dus nauwelijks 
uitgewerkt. Daarmee geeft de provincie aan dat ze gebiedsgerichte oplossingen voor lokale 
kostenbeheersing vooral een taak van het waterschap vindt. 
 
 
 



 
 

21 
 

Benodigde beleidsaanpassingen in het provinciale Waterhuishoudingsplan 
Voor de uitvoering van de visie zal in het nieuwe Waterhuishoudingsplan moeten worden 
aangegeven dat een maximaal toegestane gemiddelde drooglegging van 90 cm ook geldt voor 
kleigronden met een veenondergrond. 
Het huidige beleidskader biedt al de mogelijkheid om af te wijken van de basisnormen voor 
regionale wateroverlast. Om in bepaalde gebieden te kunnen afwijken van de door de provincie 
vastgestelde normering voor regionale keringen, is het wenselijk hiervoor nadere bepalingen in het 
waterhuishoudingsplan op te nemen. 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterbeheerplan 
Om de veenoxidatie te beperken ( en daarmee de kostenstijging voor het waterbeheer) geldt in het 
huidige beleid een maximaal toegestane gemiddelde drooglegging van 90 cm voor de veengronden. 
Dit zijn gronden met meer dan 40 cm veen in de bovenste 80 cm. Ook de gronden met een kleidek 
van meer dan 40 cm met een veenondergrond zijn gevoelig voor veenoxidatie. Het is dus van belang 
ook hier grenzen te stellen aan de drooglegging. Dit is goed mogelijk zonder de landbouw te 
benadelen. 
 

Beleidsmaatregel peilbeheer 1: 
Op veengronden wordt de toegestane gemiddelde drooglegging conform het huidige beleid 
beperkt tot maximaal 90 cm. In gebieden met een grotere drooglegging wordt deze 
teruggebracht tot 90 cm. 
 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 2: 
In de kleigebieden met een veenondergrond is de maximaal toegestane gemiddelde 
drooglegging 90 cm. 
 

Minder versnippering met kleine peilvakken draagt bij aan kostenbeheersing. Daaruit volgt de 
volgende maatregel: 

 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 3: 
Om verschillen in maaiveldhoogte op natuurlijke wijze te verminderen wordt in de kleine 
geïsoleerde diepe delen van het veenweidegebied ingezet op het afremmen van de 
maaivelddaling door hier te streven naar een maximale gemiddelde drooglegging van 40 cm 
(dit vraagt dan tevens om onderwaterdrainage, zie verderop). Het waterschap draagt bij aan 
de benodigde investering voor onderwaterdrainage en compenseert mogelijke ( tijdelijke) 
opbrengstderving als een blauwe dienst 
 

Omdat voortijdige vervanging uit kostenoverwegingen niet verstandig is ligt de volgende maatregel 
voor de hand:  

 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 4: 
Het vaststellen van een peilbesluit met een geringere drooglegging gebeurt zoveel mogelijk 
pas als het maaiveld tot de bijpassende hoogte gedaald is (passief). Daarbij wordt het peil 
niet actief gewijzigd en worden extra investeringen in peilregulerende kunstwerken beperkt. 

 
Het vertragen van de maaivelddaling door een geringere drooglegging brengt met zich mee dat de 
bergingscapaciteit afneemt. Om hierin de juiste afwegingen te kunnen maken is de volgende 
beleidsaanpassing nodig.  
 

Beleidsmaatregel waterberging en normering wateroverlast 1: 
In veenweidegebieden waar de beperking van de maaivelddaling belangrijke 
kostenvoordelen meebrengt voor het waterschap kan worden afgezien van behoud van 
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capaciteit voor waterberging. Hier wordt gekozen voor een lagere normering voor 
wateroverlast. 
Voor eventuele schade geldt de bestaande schadevergoedingsregeling. 

 
Om kostenbeheersing in de kleinere polders mogelijk te maken is het volgende nieuw beleid nodig, 
hetgeen de provincie moet faciliteren met aangepast RO beleid.  
 

Beleidsmaatregel Boezemkeringen 1: 
In kleinere polders die relatief duur zijn vanwege het beheer en onderhoud van de 
boezemkering, wordt ingezet op een lagere kade normering en een lagere norm voor 
regionale wateroverlast in combinatie met een functie als waterretentiegebied.  
In gebiedsgerichte uitwerkingen zal worden onderzocht of dit mogelijk en haalbaar is. 

5. Beperken conflicten tussen functies (verbeteren functiebediening) 
 
Volgens het huidige Waterhuishoudingsplan en waterbeheerplan worden de waterpeilen in een 
gebied afgestemd op de eisen die een functie in het gebied stelt aan de waterhuishouding. Wanneer 
het gewenste peil voor één functie onevenredige nadelen oplevert voor andere functies, kunnen 
daarbij beperkingen gelden. 
In het veenweidegebied is regelmatig sprake van het naast elkaar voorkomen van gebruiksfuncties 
die tegenstrijdige eisen stellen aan het waterbeheer. Hier loopt het waterschap aan tegen de 
grenzen van wat nu mogelijk is  ( technisch, ecologisch, financieel, beleidsmatig).  

Knelpunten en kansen 
Het waterbeheer wordt doelmatiger wanneer gebruiksfuncties die tegengestelde eisen stellen meer 
uit elkaar worden geplaatst. In de Lange termijnvisie Veenweide is dit principe onderzocht in de 
strategie ’parallele’ sporen’   
 
De ontwikkeling van enkele natte gebieden inclusief nattere bufferzones (drooglegging gelijk of 
geringer dan 60 cm), voor het behoud van kenmerkende waarden (moerasgebieden, weidevogels, 
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden), draagt lokaal bij aan het oplossen 
van functieconflicten en kan de kosten voor het waterbeheer beperken.  
Daarnaast kan er vanuit de ruimtelijke ordening een grote bijdrage geleverd worden aan het 
voorkomen van functieconflicten door meer ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen functies 
met tegengestelde eisen aan het waterbeheer. In de strategie parallelle sporen is dit voor enkele 
deelgebieden verkend. Toepassing hiervan is zeker nodig bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 
voor bestaande gebieden kan er in toekomstige bestemmingsplannen door gemeenten en provincie 
meer aandacht aan gegeven worden. 
Hiervoor heeft het waterschap het instrument van de watertoets en de watergebiedsplannen om bij 
provincie en gemeenten te adviseren over functiewijzigingen om de bediening hiervan vanuit het 
waterbeheer beter mogelijk te maken. 
 
Aansluitend hierop kan het waterschap voor het realiseren van randzones kiezen voor een 
aangepaste drooglegging. Dat gebeurt ook nu al bij het vaststellen van een peilbesluit wanneer 
andere belangen teveel geschaad worden bij een optimale landbouwkundige drooglegging. 
Hiervoor is echter nog geen duidelijke beleidsregel. 
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De lange termijnvisie 
Voor wat betreft het voorkomen van conflicten tussen functies wordt in de visie genoemd dat het 
realiseren van hoogwaterzones rondom kwetsbare functies (zoals clusters van gebouwen en 
natuurgebieden) bijdraagt aan het oplossen van functieconflicten m.b.t. waterbeheer. Ook de 
ontwikkeling van enkele natte gebieden ter behoud van kenmerkende waarden (moeras-gebieden, 
weidevogels, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden), draagt lokaal bij aan 
het oplossen van functieconflicten en kan de kosten voor het waterbeheer beperken. Daarnaast 
wordt in de visie gesteld kan het ruimtelijk beleid een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van 
functie-conflicten door functies met tegengestelde eisen aan het waterbeheer ruimtelijk meer van 
elkaar te scheiden.  
In de strategie parallelle sporen is dit voor enkele deelgebieden verkend. Toepassing hiervan is zeker 
aan de orde bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De visie is dat ook voor bestaande situaties de 
gemeenten en de provincie in nieuwe bestemmingsplannen - met advisering vanuit het waterschap - 
meer kunnen letten op mogelijkheden van functiescheiding. 
 

Benodigde beleidsaanpassingen in het provinciale Waterhuishoudingsplan 
 
Wanneer in de genoemde randzones van gebieden met kwetsbare functies een verminderde 
drooglegging wordt ingesteld, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade vanwege 
onevenredige nadelen voor de grondgebruiker.  
Dit nieuwe beleid wint aan kracht door gezamenlijk optreden van de overheden, waarbij zowel de 
provincie als de gemeente in hun ruimtelijk beleid voor dergelijke randzones aangeven dat er sprake 
is van een landbouwfunctie met waterhuishoudkundige beperkingen.  
 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterbeheerplan  
 

Beleidsmaatregel Peilbeheer 5:  
In de randzone van gebieden met kwetsbare functies ( concentratie van gebouwen met 
paalfunderingen, weidevogelkerngebieden en verdroginggevoelige natuur) wordt een 
droogleggingsnorm aangehouden van gemiddeld maximaal 60 cm. Daarmee wordt de 
maaivelddaling geremd en schade aan deze functies verminderd/vertraagd.  
De gebieden die hiervoor in aanmerking komen worden -indien mogelijk- aangegeven in de 
watergebiedsplannen. Bij het voorbereiden van peilbesluiten wordt dit verder uitgewerkt.  

6. Tegengaan verdroging natuur  

Huidige situatie 
Het Friese veengebied kent goede leefomstandigheden voor (bijzondere) planten en dieren. Op de 
meestal extensief beheerde graslanden ontwikkelde zich een gevarieerde samenstelling aan grassen 
en kruiden. Dit vormde een ideaal leefgebied voor weidevogels. Door diepere ontwatering konden 
graslanden intensiever worden gebruikt. Ze werden ingezaaid met hoogproductieve grassoorten. 
Veel graslanden zijn hierdoor nu minder gevarieerd. Door ingrepen in de waterhuishouding zijn de 
omstandigheden voor de natuur zijn ook droger geworden. Weidevogels komen hierdoor moeilijker 
aan voedsel. De weidevogelstand is gedaald, ook door intensiever gebruik. De biodiversiteit van het 
veenweidegebied is dus achteruitgegaan. 
De provinciale Weidevogelnota 2014-2020 concentreert de inspanningen en middelen voor 
weidevogels in zogenaamde weidevogelkerngebieden: een samenhangend stelsel van goede 
weidevogelgebieden van elk minimaal 250 ha en in totaal 40.000 hectare. 
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Knelpunten en kansen 
Diepe grondwaterstanden zorgen door meer veenafbraak voor omkering van het landschap. 
Natuurgebieden die vroeger laag gelegen en dus nat waren, komen hoog te liggen tussen ‘droge’ 
landbouwgebieden die steeds verder zakken. Hierdoor zijgt water weg uit het natuurgebied met 
verdroging van natuur als gevolg. Plantensoorten die gedijen in natte omstandigheden en vaak 
zeldzaam zijn, nemen af. 
In het veenweidegebied liggen waardevolle natuurgebieden: in totaal 15.000 ha, waaronder acht 
Natura 2000-gebieden. Bij (grond)waterafhankelijke natuur die last kan hebben van verdroging en 
het verdwijnen van kwel gaat het om 8.000 ha. Tot 2030 is ca. €52 miljoen nodig om 
grondwaterafhankelijke natuur in stand te houden; de kosten daarna blijven stijgen.  
Door de bodemdaling van het veenweidegebied zijgt water weg uit het aangrenzende zandgebied. 
Dit leidt tot grondwaterstanddaling en verdroging in kwelafhankelijke natuurgebieden met name in 
de beekdalen. Doelstellingen voor Natura 2000-gebieden zijn wellicht op langere termijn niet meer 
haalbaar. Ook worden hier de mogelijkheden voor drinkwaterwinning beperkt. 
 
In de in 2013 door het waterschap uitgevoerde studie naar richtlijnen voor de aanpak van knelpunten 
in het veenweidegebied  is voor de randzone van natuurgebieden geconcludeerd dat: 
• Wanneer het instellen van hogere peilen in de randzone een hydrologisch gunstig effect heeft op 
de natuurkwaliteit kan het ook vanuit kostenoogpunt voor het waterschap de voorkeur hebben om 
te pleiten voor functiewijziging met aankoop door derden en inrichting als retentiegebied. 
 

De lange termijnvisie 
De visie is dat het veenweidegebied beschikt over unieke natuurwaarden (moerasgebieden, 
weidevogels) en een prachtig open landschap met grote cultuurhistorische en archeologische 
waarden. Deze waarden bepalen mede de aantrekkingskracht van het gebied voor inwoners en 
recreanten. In de visie wordt ingezet op het zoveel mogelijk bewaren van deze waarden voor de 
volgende generaties.  
Daarom wordt ingezet op een aantal z.g. pilotgebieden waar gestreefd wordt naar hogere 
waterpeilen via gebiedsontwikkeling. Hierbij kunnen doelen zoals waterberging, waterwinning, 
recreatie, landschapsverbetering gecombineerd worden met het beperken van maaivelddaling en 
realisatie van natuurdoelen. Prioriteit wordt gelegd bij de weidevogelkerngebieden, de 
benedenlopen van beekdalen en Natura 2000-gebieden. Daarnaast wordt ingezet op het behoud 
van plekken waar nog veenvorming plaatsvindt door het watersysteem daarop af te stemmen. Dit 
zijn plekken met bijzondere natuurwaarden waar het verhaal van de oorsprong van het 
veenweidegebied ook aan toekomstige generaties doorgegeven kan worden. Hier liggen tevens 
grote kansen voor recreatieve ontwikkeling. 

Benodigde beleidsaanpassingen in het provinciale Waterhuishoudingsplan 
 
Weidevogelgebieden zijn gebaat bij nattere omstandigheden met name in het voorjaar. Bij de 
huidige afspraken door de provincie over het beheer van deze gebieden met agrariërs wordt 
(tijdelijke) peilverhoging ook vrijwel altijd ingezet als instrument. In deze gebieden liggen dan ook 
bij uitstek kansen voor het combineren van doelen voor weidevogels met het beperken van de 
maaivelddaling. Een drooglegging van 90 cm is daarvoor te diep en het provinciale peilbeleid dient 
daarom aangepast te worden naar b.v. maximaal 60 cm drooglegging om deze kansen beter te 
kunnen benutten. 
 
Het bestaande provinciaal beleid biedt de mogelijkheid voor het aanwijzen van retentiegebieden, 
maar spreekt daarbij een voorkeur uit voor toepassing in natuurgebieden. Voor aanleg in randzones 
van natuurgebieden wint dit nieuwe beleid aan kracht door gezamenlijk optreden van de overheden. 
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Zowel de provincie als de gemeente geven dan in hun ruimtelijk beleid aan dat er in dergelijke 
randzones sprake is van een landbouwfunctie met waterhuishoudkundige beperkingen.  

 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterbeheerplan  
 
Beleidsmaatregel peilbeheer 6: 
In belangrijke weidevogelgebieden die liggen op gronden met meer dan 80 cm veen of veen met een 
kleidek wordt de drooglegging in de zomer beperkt tot maximaal 60 cm. 
 
Meer specifiek kan voor de overgangszone van natuur naar landbouw worden ingezet op de 
volgende maatregel: 
 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 7: 
Wanneer het voor het voorkomen van wateroverlast gunstig is om retentiegebieden in te zetten, 
kan dat behalve in natuurgebieden ook op landbouwgronden in de randzones van natuurgebieden 
wanneer die  baat hebben bij hogere waterpeilen.  In dit geval wordt het bieden van 
retentiemogelijkheden beschouwd als een blauwe dienst, waar een vergoeding door het waterschap 
tegenover staat. 
 
 

7. Verbeteren waterkwaliteit (KRW) 
 

Huidige situatie 
Bij de afbraak van het veen komen voedingsstoffen vrij zoals stikstof en fosfaat  Het 
oppervlaktewater van het veengebied is daardoor over het algemeen meer belast met 
voedingsstoffen dan dat van het klei- of zandgebied. Vooral in poldersloten met geringe 
doorspoeling kan door het voedselrijker worden van het water vaker, maar ook eerder algenbloei 
optreden.  

Knelpunten en kansen 
De met de veenafbraak gepaard gaande  grote voedselrijkdom kan betekenen dat de doelen van de 
Europese Kaderrichtlijn Water slecht heel moeizaam ( tegen hoge kosten) of geheel niet kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Door maaivelddaling en de lagere peilen in het centraal in de provincie gelegen veengebied komt 
neemt de toestroming met grondwater vanuit het noordelijk kleigebied enigszins toe. In dat gebied 
bevindt de zoet-brak grens zich in de bovenste 10-30 meter en deze kan daardoor wat verder naar 
het zuiden verplaatst worden. Waarschijnlijk heeft dat weinig effecten, maar grondwaterwinningen 
in deze zone kunnen er op langere termijn nadelig door beïnvloed worden ( Oudega, ten zuiden van 
de Fluessen bijvoorbeeld, waar de toestroming van brakker water ook vanuit het westelijk gelegen 
kleigebied komt). De zoet-zoutgrens in het veengebied zelf ligt op enkele honderden meters diepte 
en hier treden geen relevante effecten op. 

De lange termijnvisie 
In de visie wordt geconstateerd dat veenafbraak leidt tot  de uitstoot van meststoffen naar het 
oppervlaktewater, maar worden daarop geen specifieke maatregelen benoemd. Wel zal de in de 
visie verwoorde wens om in deelgebied in te zetten op vertraging van de veenafbraak bijdrage aan 
de vermindering van deze uitstoot. 
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Wel wordt in de visie dieper ingegaan op de door maaivelddaling en peilaanpassingen veroorzaakte 
verdere grondwaterstandsdaling. Daardoor verandert de beschikbaarheid van zoet grondwater voor 
de drinkwatervoorziening, industrie, landbouw en natuur. De voorraad zoet grondwater neemt af, 
terwijl er door toegenomen kwel in laaggelegen polders meer zoetwater het gebied zal worden 
uitgepompt. De Provincie is via het waterhuishoudingsplan verantwoordelijk voor het toekomstige 
beleid op dit thema. In de visie wordt aangegeven dat de provincie, samen met het waterschap en 
partijen als Vitens en de landbouw en natuurorganisaties, een onderzoek zal starten naar een 
strategie om de drinkwatervoorziening in Friesland en de zoetwatervoorziening industrie, landbouw 
en natuur te garanderen. 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterhuishoudingsplan en 
Waterbeheerplan  
Het waar mogelijk beperken van de snelheid van de veenafbraak ( of maaivelddaling) draagt bij aan 
het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater en aan het beperken van mogelijke 
brakke kwel invloed. 
De maatregelen voor ander peilbeheer gericht op een geringere drooglegging zijn bij de andere 
opgaven beschreven.  
 

8. Behoud economisch perspectief agrarische sector 

Huidige situatie 
Er liggen in het gebied ca. 1.000 agrarische bedrijven, waarvan ..% melkveehouderijen die het 
merendeel van de agrarische gronden gebruiken. De omzet van deze bedrijven bedraagt in totaal 
ca. €215 miljoen per jaar (bron DLG). Hiermee zijn ca. 1.500 directe banen gemoeid; daarnaast is er 
een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid.  

Knelpunten en kansen 
Voor de landbouw zijn de lage peilen overwegend positief, omdat deze bijdragen aan een hoger 
gewasopbrengst en bewerkbaarheid. Maar er zijn ook nadelen. Door de bodemdaling krijgt een 
groter deel van de landbouwgronden te maken met nattere omstandigheden door toenemende 
kwel. De overgang van veen naar zand vraagt de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering. Lage 
peilen dragen in droge zomers ook bij aan droogteschade.  
 
De toekomst van de landbouw en van met name de melkveehouderij in het gebied, is vooral van 
marktontwikkelingen afhankelijk. Met het verdwijnen van de melkquota in 2015 en het openen van 
nieuwe, internationale markten, zullen veel melkveehouders hun melkproductie verhogen. Dit gaat 
gepaard met schaalvergroting en intensivering. Een aantal bedrijven zal meer perspectief zien in 
verbreding en verdieping van de bedrijfsvoering, bijv. door het leveren van groen blauwe diensten 
(agrarisch natuurbeheer). Deze bedrijven zullen waarschijnlijk extensiever gaan produceren.  
De landbouw kan gebaat zijn bij het beperken c.q. vertragen van maaivelddaling, zodat ze daarop 
geleidelijk kan inspelen. 
 
Met het huidige beleid worden op landbouwgronden alleen op vrijwillige basis hogere peilen 
ingesteld. Op basis van de proeven met hogere zomerpeilen werden risico’s onderkend en daarom is 
beleidsmatig gekozen voor een aanpak onder voorwaarde van voldoende draagvlak.  
Uit de proeven bleek ook dat de risico’s vooral voorkomen op de pure veengronden. Het instellen 
van hogere zomerpeilen in de klei-op-veengronden, zoveel mogelijk in combinatie met 
onderwaterdrainage; biedt voor de landbouw nauwelijks  risico’s en vermindert de kans op 
droogteschade.  
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De lange termijnvisie 
De grote economische waarde van de landbouw wordt in de visie breed erkend. In de visie wordt dan 
ook ingezet op het blijvend mogelijk maken van een goede landbouwbedrijfsvoering in het 
veenweidegebied. Waar dit kan met hogere peilen dienen de mogelijkheden beter benut te worden, 
zoals in het klei-op-veen gebied. In de visie wordt aangegeven dat in deelgebieden met maatwerk 
ingezet zal worden op aanpassingen in de landbouwbedrijfsvoering ten behoeve van het behoud van 
veen. Daartoe worden bestaande en nieuwe initiatieven gericht op natte landbouw (paludicultuur) 
gestimuleerd. Daarbij zal worden samengewerkt met het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) (in 
samenwerking met de Dairy Campus) en het bestaande initiatief Beter Wetter. Door 
kennisontwikkeling, financiële ondersteuning en zo nodig beleidsaanpassing worden innovaties op 
dit vlak gestimuleerd. 
 
 

Experimenten met hogere zomerpeilen 
 
In de periode 2002-2004 heeft een experiment met hogere zomerpeilen plaatsgevonden op delen van 5 
melkveehouderijbedrijven. De zomerpeilen werden opgezet tot 40 – 60 cm beneden maaiveld, terwijl de 
winterpeilen op 80 tot 100 cm beneden maaiveld bleven. 
In 2006 is besloten om ook voor hele bedrijven, polders of grotere peilvakken ervaring op te doen met hogere 
zomerpeilen en meer facetten te onderzoeken, o.a. slootkanten, meerjarige effecten op grassenbestand en 
drainage. 
In 2009 zijn deze praktijkproeven afgerond en is een eindevaluatie opgesteld. De evaluatie van effecten van 
hogere zomerpeilen op de landbouw (rapport “Fean Wetter Buorkje”, 2009). De complete rapportage is op 7 
januari 2010 aan het algemeen bestuur aangeboden. 
Het algemene beeld hierin is dat de hinder voor de agrarische bedrijven afhangt van de weersomstandigheden 
(nat/droog) en van de aan- of afwezigheid van een kleidek. Veengronden met een stevige toplaag van kleiig 
materiaal (met name de klei-opveengronden) behouden ook onder nattere omstandigheden bij hogere 
zomerpeilen nog voldoende draagkracht voor de gangbare bedrijfsvoering. In sommige gevallen zijn de 
effecten op landbouw licht negatief. Hierbij moet vooral worden gedacht aan grotere bedrijfsrisico’s in natte 
perioden op percelen zonder kleidek of op veengronden waar de doorlatendheid en/of de detailontwatering 
slechter is.  
 
Naar verwachting zal verminderde drooglegging in combinatie met intensieve ondiepe drainage ( 
onderwaterdrainage ) gelijksoortige  risico’s geven voor de landbouwbedrijfsvoering. Praktijkgegevens die zich 
specifiek richten op de veengronden in Fryslân zijn nog niet beschikbaar.   
 
In het AB van 8 februari 2011 is besloten om bij het opstellen van de watergebiedsplannen steeds zorgvuldig de 
mogelijkheden voor hogere zomerpeilen te onderzoeken en ze inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering, als 
waterschap actief te streven naar het realiseren ervan.  
Daarbij moet rekening worden gehouden met het draagvlak in het gebied alvorens te besluiten hogere 
zomerpeilen in te voeren. In 2013 is daarom bij het waterschap gewerkt aan instrumenten  die een bijdrage 
kunnen leveren aan het introduceren van een hoog zomerpeil. Er zijn 6 kansrijke instrumenten en maatregelen 
onderscheiden te weten: 
1. Communicatie 
2. Aangepaste drainage, eerst experimenteren 
3. Flexibel peilbeheer, eventueel door de agrariërs zelf 
4. Het inzicht bij agrariërs vergroten door (zelf) meten 
5. Blauwe diensten 
6. Bedrijfswaterplannen 
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Benodigde beleidsaanpassingen in het provinciale Waterhuishoudingsplan 
 
Het praktijkonderzoek naar de voordelen van onderwaterdrainage vraagt om een financiële 
ondersteuning door zowel provincie als waterschap. Ook bij investeringen in onderwaterdrainage 
door landbouwbedrijven is een stimuleringsregeling of subsidieregeling gewenst. Het ligt voor de 
hand dat ook de provincie daaraan bijdraagt. De kaders hiervoor dienen aangegeven te worden in 
het nieuwe waterhuishoudingsplan. 
In het huidige provinciale beleid worden hogere zomerpeilen alleen toegepast op basis van 
vrijwilligheid. Om het op de visie gebaseerde nieuwe beleid  te kunnen realiseren zal de provincie 
moeten aangeven dat  de voorwaarde van vrijwilligheid niet langer geldt voor de klei-op-
veengebieden. 
 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterbeheerplan  
 
Voor de uitwerking van deze visie kunnen de volgende maatregel worden genomen: 
 

Beleidsmaatregel Peilbeheer 8: 
In samenwerking  met de landbouwsector wordt (samen met de provincie) onderzocht hoe 
en onder welke condities onderwaterdrainage effectief kan worden ingezet. 
 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 9: 
Op de klei-op-veengronden wordt zoveel mogelijk overgegaan tot het instellen van een 
hoger zomerpeil.  
De gebieden die hiervoor in aanmerking komen worden -indien mogelijk- aangegeven in de 
watergebiedsplannen. Bij het voorbereiden van peilbesluiten wordt dit verder uitgewerkt.  
 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 10: 
Bij de introductie van hogere peilen wordt, indien technisch mogelijk, rekening gehouden 
met perioden met veel neerslag door dan tijdelijk de peilen te verlagen ( anticiperend 
peilbeheer, geldt ook voor hogere zomerpeilen ) 
 
Beleidsmaatregel Peilbeheer 11:  
Als een drooglegging van minder dan 60 cm wordt ingesteld ten behoeve van een 
maatschappelijke dienst voor het waterbeheer (blauwe dienst). draagt de overheid ( o.a. 
waterschap) bijdragen aan compenserende maatregelen zoals een bijdrage aan een 
investering in aangepaste drainage (onderwaterdrainage). 

9. Behoud landschap, archeologische waarden en cultuurhistorie 
 

Huidige situatie 
Het agrarisch gebruik van de veengronden, met name de grondgebonden melkveehouderij, zorgt 
voor de karakteristieke landschappelijke openheid van het gebied. De herkenning van 
cultuurhistorische patronen in het landschap ( o.a. oude nederzettingen en middeleeuwse 
ontginningspatronen) is nauw verbonden met het behoud van deze openheid. 
 

Knelpunten en kansen 
Wanneer gedeelten in het veenweidegebied niet meer jaarlijks gemaaid of beweid worden treedt 
verruiging op. Daardoor verandert het landschap: doorzichten en uitzichten veranderen of 
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verdwijnen. Sommige natuurgebieden verruigen doelbewust maar er zijn ook gronden waar het niet 
langer lukt om deze te verpachten, waardoor het gewenste beheer achterwege blijft. 
Verruiging door een veranderingen in de bodem en het gebruik ervan en meer teelt van opgaande 
gewassen als mais doet afbreuk aan de karakteristieke openheid en weidsheid van het gebied. Ook 
de kenmerkende ontginningspatronen, sloten, kavels en dijken komen onder druk te staan. 
Monumenten kunnen verzakken. Toegedekte archeologische waarden in het veen kunnen aan de 
oppervlakte komen te liggen.   
In enkele geschikte deelgebieden liggen kansen om als gezamenlijke overheden in te zetten op het 
handhaven van kenmerkende waarden (moerasgebieden, weidevogels, landschappelijke, 
cultuurhistorische en archeologische waarden), in combinatie met het zo lang mogelijk behouden 
van de veenbodem. Via gebiedsontwikkeling onder regie van de provincie, kan in deelgebieden door 
het waterschap gestreefd worden naar hogere waterpeilen. Daarbij kunnen doelen zoals 
waterberging, waterwinning, recreatie en landschapsverbetering gecombineerd worden met het 
beperken van maaivelddaling en realisatie van natuurdoelen. 
 

De lange termijnvisie 
Voor wat betreft landschap, archeologische waarden en cultuurhistorie wordt in de visie gesteld dat 
deze waarden mede de aantrekkingskracht van het gebied bepalen voor inwoners en recreanten. 
Ingezet wordt op het handhaven van deze waarden in 4 tot 7 pilotgebieden in combinatie met het zo 
lang mogelijk behouden van de veenbodem. Bij de selectie van de pilotgebieden wordt aangesloten 
bij lokale initiatieven van samenwerkingsverbanden zoals de agrarische collectieven In deze 
pilotgebieden wordt gestreefd naar hogere waterpeilen via gebiedsontwikkeling. Hierbij kunnen 
doelen zoals waterberging, waterwinning, recreatie, landschapsverbetering gecombineerd worden 
met het beperken van maaivelddaling en realisatie van natuurdoelen. Prioriteit wordt gelegd bij de 
weidevogelkerngebieden, de benedenlopen van beekdalen en Natura 2000-gebieden 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterhuishoudingsplan en 
Waterbeheerplan  
 
Prioriteit bij een gezamenlijke aanpak met de provincie komt dus te liggen bij de weidevogel-
kerngebieden, de benedenlopen van beekdalen en Natura 2000-gebieden. Op plaatsen waar nog 
veenvorming plaatsvindt, wordt het watersysteem daarop afgestemd. Dit zijn plekken met 
bijzondere natuurwaarden waar het verhaal van de oorsprong van het veenweidegebied ook aan 
toekomstige generaties doorgegeven kan worden.  
Een dergelijke ontwikkeling van enkele natte gebieden draagt tevens lokaal bij aan het oplossen van 
functieconflicten en kan hier de kosten voor het waterbeheer beperken. 
 
Samen met de provincie stimuleert het waterschap bestaande en nieuwe initiatieven gericht op 
natte landbouw (paludicultuur). Dat doen we in samenwerking met het Veenweide Innovatie 
Centrum (VIC) en het bestaande initiatief Beter Wetter. Door kennisontwikkeling, financiële 
ondersteuning en zo nodig beleidsaanpassing stimuleren we innovaties op dit vlak.  
Indien nodig wordt de regelgeving van het waterschap aangepast om dergelijke innovaties en 
proeven lokaal mogelijk te maken.  
 
 
 
 
 

‘Better Wetter –voor ecologie en economie’ is een 
breed gedragen initiatief voor een programma voor 
toekomstbestendig waterbeheer in Noordoost Fryslân. 
De regio werkt samen met overheden, 
onderwijsinstellingen en kennisinstituten aan ‘nieuwe 
ecologische en economische dragers ontwikkelen voor 
een waterrijke omgeving’ 
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10. Vermindering uitstoot broeikasgassen 

Huidige situatie 
Bij de afbraak/ oxidatie van veen komen broeikasgassen vrij die bijdragen aan klimaatverandering.. 
De uitstoot van het Friese veenweidegebied (1,5 miljoen ton CO2) staat gelijk aan ca. 165.000 
huishoudens..  

Knelpunten en kansen 
Omdat de veenvoorraad eindig is neemt de uitstoot van broeikasgassen geleidelijk af. Bij 
ongewijzigd beleid loopt de uitstoot van CO2 in 2050 terug tot 85% van de uitstoot in 2010 en in 
2100 tot 25% daarvan  Maar ook bij een beleidswijziging gericht op het afremmen van veenoxidatie 
zal CO2-uitstoot doorgaan, alleen zal deze voor een deel later in de tijd liggen. 
 
Van de totale huidige uitstoot betreft ca. 0,1 miljoen ton  emissies die voorkomen kunnen worden 
door in veengronden de drooglegging niet dieper in te stellen dan 90 cm ( en daarmee maximaal 
grondwatertrap III te hanteren). Dit is ca. 7 % van de totale broeikasgasemissies uit Friese 
veenbodems.  
De klimaatvoetafdruk van Wetterskip Fyslân kwam in 2010 uit op 17.000 ton C02-equivalenten. 
Hiervan is netto 12.000 ton afkomstig van Waterzuivering, 3.000 ton van het Watersysteem en ca. 
2.000 van hoofdkantoor en laboratorium.  
Zoals hierboven aangegeven kan ca. 100.000 ton reductie bereikt worden als het waterschap inzet 
op een meer stringente handhaving van het bestaande beleid om de gemiddelde drooglegging per 
peilvak op maximaal 90 cm te houden.  
 
Afbraak van veen zou over enkele jaren geld kunnen gaan kosten via het stelsel van CO2-
emissierechten. Daarover bestaat echter nog veel onzekerheid. Wanneer daartoe in de toekomst in 
EU-verband besloten zou worden, zal dat grote gevolgen hebben voor het gebruik en beheer van 
het Friese veenweidegebied. De huidige uitgangspunten bij de opstelling van de lange termijnvisie 
veranderen dan zodanig dat een herziening van de visie nodig zal zijn.  

De lange termijnvisie 
In de visie wordt gesignaleerd dat de afbraak van veen kan op den duur geld kan gaan kosten via het 
stelsel van emissierechten. Daarover bestaat nog veel onzekerheid. De visie is dat het stoppen van 
de veenafbraak op de schaal van het veenweidegebied geen realistische optie is. De economische 
gevolgen en de gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied zijn daarvoor te groot. Het remmen 
van de afbraak van veen levert echter wel een reductie van de uitstoot van broeikasgassen op. In de 
visie is aangegeven dat in sommige deelgebieden kan op dit vlak nog meer winst geboekt kan en 
moet worden. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) is immers een 
belangrijke doelstelling van de Provincie Fryslân. 

Benodigde beleidsaanpassingen in het provinciale Waterhuishoudingsplan 
Het handhaven van 90 cm als maximale gemiddelde drooglegging op de veengronden komt 
overeen met het bestaande provinciale beleid. Dit zal conform de visie uitgebreid moeten worden 
naar de kleigronde met een veenondergrond. 

Mogelijke uitwerking van beleidsmaatregelen in het Waterbeheerplan   
Door overal daadwerkelijk in te zetten op een gemiddelde drooglegging van maximaal 90 cm wordt 
voorkomen dat de emissie van CO2 hoger is dan wat overeenkomt met het huidige peilbeleid. 
 

Beleidsaanpassing Peilbeleid  
De drooglegging op alle veengronden wordt conform het huidige beleid beperkt tot 
maximaal 90 cm. In gebieden met grotere drooglegging wordt de drooglegging 
teruggebracht op 90 cm. 
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11.Welke maatregelen vragen om wijziging van de bestaande 
beleidskaders ? 

 
Om de uitvoering mogelijk te maken van andere keuzes dan tot nu toe, is het nodig dat nieuwe 
instrumenten worden ingezet. Daarvoor kan ook nieuw beleid nodig zijn.  
Voor elk van de opgaven zijn deze hiervoor aangegeven voor allereerst het provinciale kader en 
daarvan afgeleid het beleid van het waterschap. 
 
Hieruit is gebleken dat voor de in de nota opgenomen voorstellen geldt dat: 

1. Een deel van de maatregelen ook nu al mogelijk is binnen de kaders van het vastgestelde 
provinciale beleid en het beleid van het waterschap. Het betreft hier vooral een intensivering 
en/of verbeterde uitvoering van bestaand beleid.                                                                                                                         
Dit betreft met name het beleid voor hoogwatervoorzieningen 

2. Enkele voorstellen zijn echter zodanige aanpassingen zijn dat daarvoor wijzigingen nodig 
zijn van de huidige beleidskaders bij provincie en/of waterschap.    
Deze worden hier hieronder nog eens samengevat, uitgesplitst naar maatregelen die zowel 
van provincie als waterschap aanpassingen vragen ( onder A) als die welke zelfstandig door 
het waterschap kunnen worden doorgevoerd ( onder B.) 

 
A:  Op te nemen in zowel provinciaal (WHP) als waterschapsbeleid (WBP): 
 

1) Behalve voor de veengronden ( bestaand beleid) geldt voortaan ook in de kleigebieden 
met een veenondergrond  een maximaal toegestane gemiddelde drooglegging van 90 
cm. 

2) Op de klei-op-veengronden wordt zoveel mogelijk overgegaan tot het instellen van een 
hoger zomerpeil.  

3) In de randzone van gebieden met kwetsbare functies ( concentratie van gebouwen met 
paalfunderingen, weidevogelkerngebieden en verdroginggevoelige natuur) geldt een 
maximaal toegestane gemiddelde drooglegging van 60 cm. Daarmee wordt de 
maaivelddaling geremd en schade aan deze functies verminderd/vertraagd.  

4) Waar het effectief is voor het behoud van houten paalfunderingen gedurende een 
periode van 30-40 jaar wordt ook in de op grotere afstand van de gebouwen gelegen 
perceelsloten  een hoog waterpeil ingesteld  

Hiervoor gelden de volgende argumenten: 

 
Ad 1)   Gebieden met een bodem die gevoelig is voor maaivelddaling worden op dezelfde wijze 
behandeld. 
Om de veenoxidatie te beperken geldt in het huidige beleid een maximaal toegestane gemiddelde 
drooglegging van 90 cm voor de veengronden. Dit zijn gronden met meer dan 40 cm veen in de 
bovenste 80 cm. Ook de gronden met een kleidek van meer dan 40 cm met een veenondergrond zijn 
gevoelig voor veenoxidatie. Het is dus van belang ook hier grenzen te stellen aan de drooglegging. 
 

Ad 2)   In gebieden waar de snelheid van maaivelddaling kan worden beperkt zonder nadelen voor de 
landbouwbedrijfsvoering worden de kansen benut 
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Uit de studies naar hogere zomerpeilen blijken de risico’s voor natschade voor de 
landbouwbedrijfsvoering met name aanwezig in de veengronden zonder kleidek en in veel mindere 
mate te gelden voor de klei-op-veengronden. Daarom liggen hier goede kansen om bij nieuwe 
peilbesluiten in te zetten op omschakeling naar een peilbeheer waar ’s zomers de drooglegging 
geringer is dan in de winterperiode, waarbij het mogelijk is om de peilen tijdelijk te verlagen bij 
intensieve neerslag. 

Ad 3 en 4)   Kwetsbare gebruiksfuncties kunnen beter beschermd worden zonder onevenredige nadelen 
voor andere belangen  

Voor de bescherming van kwetsbare functies ( concentratie van gebouwen met paalfunderingen, 
weidevogelkerngebieden en verdroginggevoelige natuur) kan het effectief zijn om in de randzone 
een beperkte drooglegging aan te houden. Wanneer deze wordt ingesteld op gemiddeld maximaal 
60 cm, zal er – gelet op de gemaakte belangenafweging- in de meeste gevallen geen sprake van een 
onevenredig nadeel voor het landbouwkundig gebruik van de betreffende percelen.  

De gebieden die hiervoor in aanmerking komen worden -indien mogelijk- aangegeven in de 
watergebiedsplannen. Bij het voorbereiden van peilbesluiten wordt dit verder uitgewerkt.  
 

B.  Op te nemen door waterschap in WBP: 

5) Het waterschap draagt bij aan funderingsherstel door (een per geval te bepalen 
gedeelte van ) de vermeden kosten vanwege het saneren van hoogwatervoorzieningen 
in te zetten als subsidie aan eigenaren van gebouwen. 

6) Om verschillen in maaiveldhoogte  te verminderen wordt in de kleine geïsoleerde diepe 
delen van het veenweidegebied ingezet op het afremmen van de maaivelddaling door 
hier te streven naar een maximale gemiddelde  drooglegging van 40 cm in combinatie 
met onderwaterdrainage. Het waterschap draagt bij aan de benodigde investering voor 
onderwaterdrainage en compenseert mogelijke ( tijdelijke) opbrengstderving als een 
blauwe dienst. 

Ad 5)   Eigenaren van woningen met houten palen kunnen door de gezamenlijke overheden meer 
ondersteund worden bij investeringen in funderingsherstel 

In de lange termijnvisie wordt aangegeven dat het wenselijk is dat de provincie, gemeenten en het 
waterschap zich gezamenlijk inzetten voor het stimuleren van het vervangen van houten 
paalfunderingen. Argument daarbij is dat 1) de kosten hiervan in veel gevallen te hoog zijn voor de 
eigenaren  en 2) de oorzaak gelegen is in het proces van maaivelddaling dat een gevolg is van het 
bestuurlijk gewenste huidige gebruik van het veenweidegebied, iets waar de individuele 
woningeigenaar geen invloed op heeft. 

Het waterschap kan hieraan bijdragen door (een per geval nader te bepalen gedeelte van ) de 
vermeden kosten vanwege het saneren van hoogwatervoorzieningen in te zetten als subsidie  aan 
eigenaren van gebouwen. 

 

Ad 6)  Met gerichte maatregelen kan het aantal peilvakken op termijn verminderd worden 

Een bijzonder situatie doet zich bij kleine onderbemalingen. Om in de toekomst de peilvakken op te 
schalen kan het zinvol zijn hier in te zetten op extra beperking van de maaivelddaling, zodat de 
percelen op termijn weer op gelijke hoogte komen met de omliggende percelen. Hier moet 
gestreefd worden naar een drooglegging van 40 cm in combinatie met onderwaterdrainage. Het 
waterschap draagt bij aan de benodigde investering voor onderwaterdrainage en compenseert 
mogelijke ( tijdelijke) opbrengstderving als een blauwe dienst 

De gebieden die hiervoor in aanmerking komen worden -indien mogelijk- aangegeven in de 
watergebiedsplannen. Bij het voorbereiden van peilbesluiten wordt dit verder uitgewerkt.  
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