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Onderwerp : Tussenstap in uitvoering Veenweidevisie

Geachte Statenleden,

In de commissievergadering van 5 juli 2017 en via de brief die u op 24 juli 2017 is
toegestuurd (kenmerk 01435625), bent u geInformeerd over de voortgang van de
Veenweidevisie. Het Uitvoeringsprogramma 2016/2017 is in uitvoering.

Daarnaast werken wij momenteel aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma
2018/2019, eerder UP 2.0 genoemd. Dit uitvoeringsprogramma wordt in december 2017
voor besluitvorming aan uw Staten aangeboden.

Beide uitvoeringsprogramma's geven uitvoering aan de Veenweidevisie die in januari 2015
door uw Staten is vastgesteld. Voor de periode 2015-2019 is voor de uitvoering van de visie
€ 12 miljoen provinciaal geld beschikbaar.

UP 2.0 wordt Uitvoeringsprogramma 2018/2019
Het verschil tussen het Uitvoeringsprogramma 2018/2019 en het UP 2.0 is dat
eerstgenoemde geen doorkijk over uitvoering van de Veenweidevisie na 2019 zal bevatten.
Daarvoor zijn twee redenen:

1) De Veenweidevisie raakt veel andere opgaven in het gebied, bijvoorbeeld
(natuurinclusieve) landbouw, klimaatadaptatie, natuur en schoon water
(Kaderrichtlijn Water). Nu de uitvoering van de Veenweidevisie is gestart, is ons
gebleken dat uitvoering van de Veenweidevisie complex is. Vooral het behoud van
de Friese veenweidewaarden in de kansrijke gebieden en de uitvoering van het
generiek peilbeleid vergt afstemming met deze andere opgaven en met partners en
'stakeholders' in het veenweidegebied.
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2) Ten tweede bevat het nieuwe Regeerakkoord meerdere beleidsvoornemens die
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opnieuw naar de uitvoering van de veenweidevisie te kijken, willen we de kansen ;imai
die het regeerakkoord ons biedt, benutten. Zo wil het kabinet onder meer de Cogimuml

broeikasgasemissies in de landbouwsector verder terugdringen. Aangezien bij de
oxidatie van veen veel CO2 vrijkomt, legt het nieuwe kabinet daarvoor een (2)duidelijke rol neer bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij de veenweide-
aanpak. Deze ontwikkelingen vragen nieuwe afspraken met onze partners.
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Tussenstap
Onze ervaringen in de uitvoering en de recente ontwikkelingen in het rijksbeleid, vragen nu • romi
om een tussenstap. Deze tussenstap maken wij los van het Uitvoeringsprogramma
2018/2019. De tussenstap houdt in dat wij op basis van de Veenweidevisie de volgende
punten nader willen concretiseren en vastleggen:

• De doelen die wij, mede-overheden en partners hebben in het veenweidegebied.
• De taken, rollen en verantwoordelijkheden die verschillende partijen hebben.
• De aanpak die leidt tot de realisatie van de doelen. rmla
• De kosten en kostentoedeling die deze aanpak met zich meebrengt.

De tussenstap maken wij in de komende weken. Het resultaat is een aanpak
Veenweidevisie na 2019 die wij u in het eerste kwartaal van 2018 voor besluitvorming
aanbieden.

Uitvoering gaat door
Ondertussen gaat de uitvoering van de Veenweidevisie door en zullen wij u, conform
afspraak, eind december het Uitvoeringsprogramma 2018/2019 voor besluitvorming
aanbieden.

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2018/2019 geeft vervolg aan ontwikkelingen die in gang
zijn gezet en afspraken die gemaakt zijn met betrokken 'stakeholders' in het
veenweidegebied. Dit betreft processen en projecten die niet wachten op de uitkomst van
bovengenoemde tussenstap. Het programma wordt samen met onze partners opgesteld en
kan rekenen op brede steun. Doorgaan met de uitvoering van de maatregelen in dit
program ma is van belang om alle partijen betrokken te houden.

Kort samengevat betekent het Uitvoeringsprogramma 2018/2019 dat:
• We doorgaan met het toepassen van innovaties in verschillende gebieden en het in

beeld krijgen van de effecten hiervan.
• We doorgaan met het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven die in de kansrijke

gebieden 'van onderop' tot stand komen, bijvoorbeeld in het gebied Aldeboarn-De
Deelen.

• We de resultaten van beleidsstudies die zijn uitgevoerd, onderdeel laten zijn van de
tussenstap zoals hierboven beschreven, bijvoorbeeld de resultaten van de
grondwaterstudie.
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In het Uitvoeringsprogramma 2018/2019 dat wij u in december zullen aanbieden, zijn de
maatregelen nader uitgewerkt inclusief een financiele paragraaf.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

R.E. Bouius - Riemersma MBA MOM, secretaris

I.a.a.:
Wetterskip Fryslan
Leden van het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy
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