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Waterpeilproblematiek: praat mét boeren
Het waterpeil in het veenweidegebied
moet omhoog om de veenweide te
behouden en de uitstoot van CO2 tegen te
gaan. Geen boodschap waar direct de vlag
voor uitgaat, maar bittere noodzaak met
grote gevolgen.
Opinie
Wiebo de Vries

V

ooral voor de landbouw en
veeteelt in het gebied zijn
de gevolgen groot. Maar de
kop in het zand steken, is zinloos en
leidt uiteindelijk tot een situatie
waarin alleen verliezers zijn. En dat
terwijl er juist nu grote kansen
liggen om echt wat te doen.
Het verdwijnen van het veen

door ontwatering veroorzaakt een
enorme CO2-uitstoot, de grootste
veroorzaker voor opwarming van de
aarde. In het klimaatakkoord van
Parijs is afgesproken die CO2 drastisch terug te brengen. Nederland
heeft daar een handtekening onder
gezet. Ambitie is om de CO2-uitstoot
in Nederland in 2030 met de helft
terug te brengen ten opzichte van
1990.
Allerlei maatregelen worden
daarvoor in gang gezet. De energietransitie is er een belangrijk onder-

deel van. Maar als we niets doen aan
het verdwijnen van het veenweidegebied dan is het dweilen met de
kraan open. Ter vergelijking: De
uitstoot van CO2 door het verdwijnen van het veenweidegebied in
Fryslân staat ongeveer gelijk aan de
CO2-uitstoot van 20 procent van de
auto’s in Nederland.
Een beetje van dit
Er moet dus iets gebeuren en dat
vraagt om politici met lef. Doorgaan
op de bekende weg is geen optie.
Met ‘een beetje van dit en een beetje van dat’ komen we er eenvoudigweg niet. Diverse wetenschappers
hebben gewaarschuwd dat de maatschappelijke gevolgen van het huidige gebruik van het veenweidegebied in Fryslân groter zullen zijn
dan die van de gaswinning in Groningen.
Moeten we dan maar de landbouw en veeteelt uit het veenweidegebied verdrijven door het waterpeil binnen afzienbare tijd drastisch
te verhogen? Dat lijkt op een koude

sanering voor de boeren in het
gebied. Als dat de insteek is van het
definitieve initiatiefvoorstel dat
mede door de ChristenUnie tot
stand komt, dan zal onze handtekening er niet onder staan. Wat tot nu
toe naar buiten kwam hierover is
wat ons betreft ontijdig en ongenuanceerd. De partijen zijn nog volop
met elkaar in gesprek om te komen
tot een voorstel dat perspectief
biedt.
Dat voorstel bevat volgens de
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ChristenUnie een pallet aan maatregelen. Waar het kan, zetten we in
op de uitrol van onderwaterdrainage waarmee CO2-uitstoot wordt
gehalveerd.
In sommige gevallen moet gekozen worden voor bedrijfsverplaatsing. Bij die keuzes zullen de boeren
intensief moeten worden betrokken. Hoe gaan we dat betalen? Juist
de CO2-reductie biedt daarin grote
kansen. Dat is immers een rijksopgave, waaraan we ons hebben gecommitteerd bij de ondertekening
van het Klimaatakkoord van Parijs.
Maak van de aanpak van het
veenweidegebied in Fryslân een
regiodeal waarvoor het rijk in totaal
925 miljoen euro op de plank heeft
liggen. En doe vervolgens dat waar
we als Fryslân zo goed in zijn: Praat
met de mienskip, in dit geval de
boeren en kom tot een gezamenlijke oplossing.
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