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Ondenruerp: Veenoxidatie

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid van 11 iuni 2014 hebben wij

toegezegd u te informeren over de uitkomsten van de analyse naar de mogelijkheden

om veenoxidatie te verminderen. De analyse is een uitvloeisel van de Omgevingsvisie

die in 2010 door u is vastgesteld. Met deze brief willen wij u informeren over de resul-

taten van de uitgevoerde analyse en welke conclusies wij aan deze resultaten ver-

binden.

Achtergrond
Door toetreding van lucht oxideert organisch materiaal dat in de bodem aanwezig is.

ln zandgronden met gemiddeld enkele procenten organisch materiaal leidt dit niet tot

significante effecten, maar bij veengronden die voor een belangrijk deel uit organisch

materiaal bestaan, is dat wel het geval. De mate waarin veenoxidatie optreedt wordt

vooral bepaald door de grondwaterstand: hoe dieper het grondwater zich bevindt ten

opzichte van de bovenkant van de veenlaag (de ontwateringsdiepte), hoe meer or-
ganisch materiaal (veen) oxideert. Gemiddeld genomen treedt per 10 cm ontwate-

ringsdiepte (ten opzichte van de bovenkant van het veen) jaarlijks een maaivelddaling

op van 1-2 mm.
Knelpunten die door veenoxidatie ontstaan zijn:

- waterhuishoudkundige knelpunten door maaivelddaling;

- het op dit punt niet realiseren van klimaatdoelstellingen als gevolg van CO2-

emissie;
- het verdwijnen van veengerelateerde natuur- en cultuurlandschappen.
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Vanwege deze knelpunten is de wens geuit om beleid te ontwikkelen gericht op het

beperken van veenoxidatie. Om beleid te kunnen ontwikkelen is het nodig goed inzicht

te hebben in de omvang van de geschetste problematiek op Drentse schaal en om na

te gaan in hoeverre het ontwikkelen van beleid bijdraagt aan te realiseren doelen en of

het effectief/doelmatig is.

Analyse situatie in Drenthe
Areaal veen

Sinds 1950 is een aanzienlijk deel van het veen in Drenthe door oxidatie verdwenen.

Op dit moment bevat nog circa3To/o van Drenthe (95.500 ha) veen. Hiervan is een

kleine 30% (28.000 ha) daadwerkelijk veengrond met een veenlaag van ten minste

0,4 m dik, waarvan ruim 3.200 ha een veenlaag heeft die meer dan 1,2 m dik is.

Het overige areaal veen (67.500 ha) betreft zogenaamde moerige grond (veenlaag

maximaal0,4 m dik), waarvan ruim 19.000 ha een veenlaag heeft die maximaal

0,05 m dik is.

Als bijlage 1 is een kaart van Drenthe opgenomen waarop de aanwezigheid van veen-

lagen is weergegeven. Daaruit valt af te leiden dat de veengronden buiten het

Bargerveen en Fochteloërveen vooral voorkomen langs de zuidelijke flank van de

Hondsrug (tussen Buinen en Klazienaveen), in Zuidoost-Drenthe (tussen Weiteveen

en Schoonebeek) en in de beekdalen.

Rond de jaren 80 was er nog 111.000 ha veen in Drenthe. ln ongeveer dertig jaar is
dus ruim 15.000 ha veen verdwenen, hetgeen neerkomt op een afname van ge-

middeld 500 ha per jaar. Gezien het grote areaal moerige gronden met een dunne

veenlaag zal de afname zich de komende jaren voortzetten.

Grondgebruik en grondwaterstanden veen

Van de veengronden kent 73o/o een landbouwkundig gebruik.24% is in gebruik als

natuur. Het overige gebruik (waaronder infrastructuur en bebouwing) bedraagt 3%. Bij

moerige gronden is het aandeel landbouw 84%, natuur 11% en overig 5%. Van de

agrarische gronden is bij veengronden 55% in gebruik als grasland; bij moerige

gronden is dit aandeel40o/o.
Bij het grootste deel van de veengronden ligt meer dan 50% van de totale veenlaag

boven de gemiddelde grondwaterstand. Bij moerige gronden ligt bij het grootste deel

de volledige veenlaag boven de gemiddelde grondwaterstand. ln deze situatie is dus

de volledige veenlaag aan oxidatie onderhevtg.

CO 2-emissie door veenoxid atie

Doordat in Drenthe een groot deel van het veen permanent boven de gemiddelde

grondwaterstand ligt, treedt er door veenoxidatie een jaarlijkse COz-emissie op. De
jaarlijkse COz-emissie door veenoxidatie in Drenthe is berekend op 1,5 - 3,0 miljoen

ton per jaar. Dit komt qua grootteorde overeen met de geraamde jaarlijkse emissie uit

de Beleidsverkenning Energiestrategie van januari 2013.Van de emissie door veen-

oxidatie is 60% afkomstig uit de moerige gronden, de gronden met een dunne veen-

laag van maximaal 0,4 m dikte.
Doordat het areaal veen ook de komende jaren met gemiddeld circa 500 ha per jaar

afneemt, neemt ook de COz-emissie af met globaal 10.000 ton per jaar.
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Mogelijke maatregelen en gevolgen aanpak knelpunten
Wate rhu i shou d ku nd ige kne I pu nte n

De aanpak van waterhuishoudkundige knelpunten als gevolg van maaivelddaling door

veenoxidatie kan op twee manieren plaatsvinden:

- aanpassing (verlaging) van het grondwaterpeil;

- aanpassing van het grondgebruik aan een hogere grondwaterstand.

Tot nog toe is de praktijk dat via peilaanpassing knelpunten zijn opgelost, tenzij uit-

voering technisch (en dus financieel) als onhaalbaar werd beschouwd. De proble-

matiek is in Drenthe lokaal van aard en vraagt om maatwerk per gebied in samen-
werking met de waterschappen. Hierover zijn wij met de betrokken waterschappen in

overleg. Zo wordt door het waterschap Hunze en Aa's via een pilot in het veenkolo-

niale gebied getracht inzicht te verkrijgen in oplossingsrichtingen.

De mogelijke maatregelen richten zich primair op het oplossen van hydrologische

knelpunten. Bij de afweging van mogelijke maatregelen is de bijdrage aan het vermin-

deren van veenoxidatie één van de afwegingscriteria, naast het mogelijk realiseren

van andere beleidsdoelen, zoals realisatie van de EHS-opgave, KRW-doelstellingen

of (op wat langere termijn) de Beekdalenvisie.

ln relatie tot veenoxidatie merken wij op dat waterhuishoudkundige knelpunten in
Drenthe lokaal van omvang zijn. Het oplossen van deze knelpunten door grondwater-
peilen niet meer aan te passen, levert voor het realiseren van klimaatdoelstellingen
(verminderen van de CO2-emissie) slechts een beperkte bijdrage op van maximaal

enkele procenten.

N iet re al i se re n v a n kl i m a atd oe I ste I I i ng C O z-e m i ssi e

ln de Beleidsverkenning Energiestrategie is als doelstelling geformuleerd dat via be-

leidsintensivering in 2020 opjaarbasis 0,2 miljoen ton minder COz-emissie door veen-

oxidatie bereikt zou moeten worden. Het gaat daarbij om een extra reductie bovenop

de autonome vermindering van circa 10.000 ton per jaar die optreedt door afname van

het areaal aan veen in Drenthe. Om de CO2-emissie door veenoxidatie te kunnen ver-
minderen, is de meest voor de hand liggende maatregel het verhogen van de grond-

waterstanden in gebieden met veenlagen.
Het verhogen van grondwaterstanden heeft veelal gevolgen voor het grondgebruik:

een hogere grondwaterstand kan bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik of de

realisatie van natuurdoeltypes beperken of onmogelijk maken. Dit vergt voor speci-

fieke gebieden een nadere uitwerking. Binnen deze analyse is in eerste instantie be-

oordeeld welke maatregelen nodig zijn om de klimaatdoelstelling te realiseren. ln on-

derstaande tabel is voor verschillende situaties aangegeven welke grondwaterstands-

verhoging nodig is om de klimaatdoelstelling te realiseren.

Grondgebruik Benod igde grondwaterstandsverhogi ng (cm)

Alle veen
Alle moerige gronden

Alle veengronden

Alle natuur op veen

Alle landbouw op veen

Alle grasland op veen

5-10
7-14
16-32
32 -64
6-12

13-26
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Binnen de verschillende situaties is er hierbij van uitgegaan dat het volledige areaal bij

het desbetreffende grondgebruik beschikbaar is voor de benodigde verhoging van de

grondwaterstand. Een geringer beschikbaar areaal leidt tot een extra verhoging van

de grondwaterstanden. Zonder dat naar specifieke situaties is gekeken, wordt duidelijk

dat er significante ingrepen in het hydrologisch systeem nodig zijn om de gewenste

klimaatdoelstelling door vermindering van veenoxidatie te kunnen realiseren. Dit kan

alleen worden gerealiseerd door functie- of gebruikswijziging op grote schaal.

Conclusies
1. Waterhuishoudkundige knelpunten (mede) veroorzaakt door veenoxidatie, zoals

verminderde drooglegging door maaivelddaling, moeten met lokaal maatwerk

worden aangepakt.

Argumenten
- Waterhuishoudkundige knelpunten door maaivelddaling als gevolg van veen-

oxidatie zijn lokaal van aard. Op gebiedsniveau zal een afweging gemaakt moe-

ten worden of het verminderen van veenoxidatie een doelmatige maatregel is

om de knelpunten op te lossen.

- Het verminderen van veenoxidatie kan ondersteunend zijn voor andere beleids-

doelen, zoals het realiseren van de EHS-opgave, KRW-doelstellingen of (op

wat langere termijn) de Beekdalenvisie. Het verminderen van veenoxidatie is

niet leidend binnen de aanpak van waterhuishoudkundige knelpunten.

2. Effectief en doelmatig generiek veenoxidatiebeleid ontwikkelen om de klimaatdoel-

stelling te realiseren (door beleidsintensivering 0,2 miljoen ton reductie van CO2'

emissie door veenoxidatie) is praktisch gezien niet haalbaar.

Argumenten
- De emissie komt voor het grootste deel uit de moerige gronden (met veenlagen

tot 0,4 m dik), terwijl generiek beleid vooral doelmatig is voor veengronden (met

dikkere veenlagen vanaf 0,4 m dik).

- De klimaatdoelstelling kan alleen worden gerealiseerd door op grote schaal

grondwaterstanden significant te verhogen: voor alle veengebieden gaat het om

een verhoging van 5-10 cm; bij een meer specifieke functionele invulling (bij-

voorbeeld alle grasland of alle natuur) gaat het generiek om verhogingen van

13-64 cm van de grondwaterstanden.

- B0% van alle veengebieden heeft een agrarisch gebruik. Structurele verhoging

van grondwaterstanden heeft aanzienlijke gevolgen voor de huidige bedrijfs-

voering van deze bedrijven.
- Structurele verhoging van grondwaterstanden kan alleen worden gerealiseerd

door voor aanzienlijke oppervlaktes functiewijziging (landbouw---+ natuur) of
gebruikswijziging (gangbaar landbouwkundig gebruik --- extensief landbouw-

kundig gebruik of een wijziging van natuurdoeltype) te realiseren.

- Wijziging van gebruik of zelfs functie leidt tot waardedaling van grond die qua

ordegrootte enkele honderden miljoenen kan bedragen.

Op grond van de analyse naar mogelijkheden om veenoxidatie te verminderen zijn

wij van mening dat het ontwikkelen van generiek veenoxidatiebeleid onvoldoende

effectief en doelmatig is ten aanzien van het realiseren van klimaatdoelstellingen.
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Daarom vinden wij dat er geen inzet gepleegd moet worden op het ontwikkelen van

generiek veenoxidatiebeleid.

Dit laat onverlet dat in Drenthe waar mogelijk wel gericht inzet moet worden gepleegd

om veenoxidatie te verminderen om een biidrage te leveren aan het terugdringen van

de COz-emissie. Daarbij moet de focus liggen op het realiseren van meerdere (provin-

ciale) beleidsdoelen en ligt het voor de hand om aan te sluiten bij lopende processen.

Prioriteit ligt daarbij op:

- projecten in het kader van de realisatiestrategie in gebieden met een veen-

ondergrond;
- de uitwerking van de Beekdalenvisie;
- het in samenwerking met de waterschappen uitwerken van planvorming voor het

aanpakken van waterhuishoudkundige problemen in veengebieden (in elk geval

met het waterschap Hunze en Aa's voor de zuidelijke flank van de Hondsrug).

Dit wordt gerealiseerd door slimme combrnaties te zoeken bij het koppelen van bij-

voorbeeld de uitvoering van KRW-maatregelen en de inrichting van de EHS. Waar

mogelijk wordt samen met de waterschappen specifiek maatwerk gerealiseerd. zoals

de uitvoering van hydrologische herstelmaatregelen voor Natura2000-gebieden. Op

dezewijze zijn ook de afgelopen jaren al specifieke projecten gerealiseerd met een

positief effect op het verminderen van veenoxidatie, waaronder het inrichten van

onderdelen van het Drentse Aa-gebied, de inrichting van De Onlanden en van het

Oosterbos.

Met deze werkwijze kiezen wij er bewust voor om voor de vermindering van veen-

oxidatie aan te haken bij bestaande projecten en processen, zoals de realisatie-

strategie en de Beekdalenvisie. Wij streven dus niet naar een algehele ingreep

in het natuurlijke proces van veenoxidatie.

Hoogachtend,

Gede Staten van

, secretaris

Bijlage: kaart Veendikte Drenthe

wa.coll.
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