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Agendapunt 08 Utfieringsprogramma Feangreidefisy 2018/2019

Korte titel motie Omkeren aanpak voor behoud veenweidegebied

De Staten,
gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat;

- De huidige werkwijze (sinds de jaren 90) om het veen te behouden voornamelijk uit
praten, draagvlak zoeken en pilots en onderzoeken doen bestaat

- De projecten, onderzoeken en pilots die nu in de opstartfase zitten te weinig effect
hebben op het daadwerkelijk behouden van het veen

- Er geen zicht is op het daadwerkelijk op korte termijn substantieel verhogen van de
waterstand in het veenweidegebied, terwijI dat een van de noodzakelijke ingrepen is
om het veen te kunnen behouden/de bodemdaling te vertragen

- Het college een "Tussenstap" heeft aangekondigd waarin de doelen, de taken en de
rollen van de partijen worden vastgelegd en daarnaast de aanpak zal worden gepre-
senteerd die leidt tot realisatie van die doelen en de kosten die die aanpak met zich
meebrengt.

Daaruit volgend concluderend dat:

- De huidige aanpak geen zoden aan de dijk zet
- Bodemdaling en verdroging onverminderd voortgaan en het waterpeil daar nog niet

op is aangepast
- Omkering van werkwijze een alternatief is

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

- Met het Wetterskip samen te werken om het grondwaterpeil in ieder geval op mini-
maal -60 cm zomerpeil toy maaiveld te zetten (vanaf 2018)

- wie met een goede onderbouwing komt bij het Wetterskip, kan het peil aangepast



krijgen, omhoog of omlaag (niet lager dan -90 cm). Is er geen goede onderbouwing,
dan blijft het -60 cm.

- In overleg met het Wetterskip met voorstellen te komen in de Tussenstap om op kor-
te termijn (in 2019) hoger waterpeil (dan -60 cm) te realiseren in de daarvoor ge-
schikte gebieden

en gaan over tot de orde van de dag
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