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CO2-uitstoot heet hangijzer
in veenweidegebied
:

Proefprojecten door alle
partijen aangemoedigd
Erik Betten

Leeuwarden | De CO2-uitstoot door
het oxideren van veengrond speelt
een sleutelrol in de discussie over de
toekomst van het veenweidegebied.
Voor de partijen die vinden dat het
belang van de melkveehouderij het
zwaarst moet wegen (CDA en VVD
voorop) is die CO2-uitstoot slechts
een van de vele onderdelen in de afweging die Provinciale Staten moeten maken. Voor de partijen aan de
andere kant van het spectrum (D66,
Friese Koers, GrienLinks, SP) weegt
de mogelijke beperking van CO2-uitstoot juist heel zwaar. Dat bleek gisteren tijdens de commissievergadering
van Provinciale Staten, waarin de
Veenweidevisie werd besproken.
D66’er Klaas Hettinga legde daarbij ook de link met de windmolendiscussie. ,,Het is te gek voor woorden
dat we aan de ene kant dure maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te
beperken door te investeren in windenergie en tegelijk via het veen de uitstoot onbelemmerd door laten gaan.”
Jaarlijks gaat er door de oxidatie van
het Friese veen 950.000 ton CO2 de
lucht in.
VVD’er Franke Doting bepleitte
ronduit voorrang voor de melkveehouderij en daarom zoveel mogelijk
lage waterpeilen, ook gezien de in-

vesteringen in de zuivelindustrie, zoals de nieuwe fabriek bij Heerenveen.
Nadruk leggen op hogere peilen - en
daarmee CO2-beperking - betekent
linksom of rechtsom minder melkproductie, vatte Doting samen. Het
CDA weersprak de suggestie dat de
partij CO2 maar de lucht in wil laten
vliegen. ,,Der wurdt mei dizze fizy
wat oan dien, troch maatwurk wêr’t
dat kin. Mar je moatte dat wol yntegraal besjen.”
De PvdA stelde zich op het standpunt dat de Veenweidevisie zoals die er
nu ligt, wel degelijk vooruitgang betekent. Zo wordt de maximale ontwatering gesteld op 90 centimeter onder het maaiveld. Een aantal proefprojecten zal de komende vier, vijf
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jaar uitsluitsel moeten geven over
het mogelijke succes van verdergaande maatregelen, zoals onderwaterdrainage. De PvdA bepleit verder dat
er onderzoek komt naar de mogelijkheid om de beperking van CO2-uitstoot verhandelbaar te maken. Dat
zou een belangrijke stap kunnen zijn
om de ingrepen voor het tegengaan
van bodemdaling, betaalbaar te houden.
De ChristenUnie kijkt ook naar de
CO2-uitstoot, maar zit vooral te
wachten op de uitvoeringsnotitie
over dit onderwerp. Daarin zal meer
duidelijk moeten worden over de
kosten die met mogelijke maatregelen gepaard gaan.
CDA en VVD, maar ook de FNP, wezen naar de Twizelermieden als een
geschikte plek voor een proefproject,
omdat dat gebied in handen is van de
provincie. Wat de FNP betreft kan
daar zelfs een bezoekerscentrum aan
worden gekoppeld om het toeristisch
ook interessant te maken. De PvdA is
daar huiverig voor, omdat de provincie de mieden heeft aangekocht met
een natuurdoelstelling, om de EHS af
te maken. Het wordt op dit moment
wel verpacht en agrarisch gebruikt.
De sociaaldemocraten zien liever een
proef in een gebied waar de landbouw een gevestigd belang heeft. Volgende week komt de visie ter besluitvorming in de Statenvergadering,
dan zullen Gedeputeerde Staten uitsluitsel kunnen geven over de geschiktheid van deze locatie voor een
proef met onderwaterdrainage.

