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Beantwoording vragen CDA 'Onderzoek belevingswaarde veenweidegebied' 

Kennisnemen van: 

De beantwoording van de vragen van het CDA over het 'Onderzoek belevingswaarde veenweidegebied' die 
zijn gesteld in de commissie ruimte d.d. 14 januari 2016. 

Inleiding: 

Programma Ontwikkeling Veengebied 
Gemeente Woerden werkt aan een structurele aanpak van bodemdaling en heeft daarvoor het programma 
ontwikkeling veengebied (pov) opgezet. Gemeente Woerden kan dit niet alleen en werkt samen met 
gebiedspartners zoals Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). In september 2014 werd de 
studie Toekomstverkenning Bodemdaling1 opgeleverd. Deze studie betrof een maatschappelijk kosten 
baten analyse (MKBA) van het veenweidegebied waarbij verschillende bodemdalingsscenario's werden 
doorgerekend (doorgaan zoals nu, vernatten of grotere drooglegging). De resultaten van deze studie 
werden door een breed maatschappelijk veld positief ontvangen. Maar er waren ook vragen. Maatregelen 
om de kosten van bodemdaling te beperken hebben namelijk mogelijk invloed op de kwaliteit van het 
landschap, de natuur en de cultuurhistorie. Deze aspecten waren in de studie niet meegenomen. Maar 
deze aspecten hebben wel een waarde voor de inwoners en gebruikers van het gebied. 

Beantwoording vragen 
Er is een aanvullende studie opgezet namelijk het 'Onderzoek belevingswaarde veenweidegebied'. Deze 
studie zit in de afrondende fase. Tijdens de commissie ruimte van 14 januari jongstleden heeft het CDA 
vragen gesteld over deze studie. Deze raadsinformatiebrief beantwoordt deze vragen, zoals door 
wethouder Schreurs in de vergadering is toegezegd. 

toekomstverkenning Bodemdaling, eindrapport Fase 1. HDSR, Provincie Utrechten Provincie Zuid-Holland i.s.m. 
Stuurgroep Groene Hart. 8 september 2014. http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/veenweide/onderzoeken 
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Kernboodschap: 

De vijf vragen van het CDA worden hieronder beantwoord. 



1. Wat was het doel van het onderzoek en welke vervolgstappen gaat u nemen met de 
resultaten uit het onderzoek? 

Doel van het onderzoek 
Een van de onderzoeksvragen die naar voren kwam uit de studie Toekomstverkenning Bodemdaling was 
hoe je bepaalt wat de waarde is van dit landschap. Of anders gezegd wat zijn de baten of opbrengsten? Als 
deze kosten en baten helder zijn, is er ook een betere afweging te maken over de gewenste maatregelen 
die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling. Omdat gemeente Woerden ook het onderwerp 
cultuurhistorie wilde oppakken in het kader van het programma ontwikkeling veengebied is de 
samenwerking gezocht. Andere partners in het onderzoek zijn de Vereniging Deltametropool, Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed en Bond Heemschut. 

Tijdens het onderzoek bleek dat het kwantificeren van waardering voor het landschap het beste kon 
plaatsvinden door het de gebruikers van het gebied zelf te vragen, ledereen heeft namelijk zijn eigen 
mening over hoe waardevol landschap, natuur en cultuurhistorie zijn. Of je nu inwoner bent, recreant of 
(beroepshalve) actief bent in het veenweidegebied? Daarom is toegewerkt naar een website waarop 
mensen hun mening konden geven. 

Vervolgstappen 
De komende maand wordt het advies afgerond. De resultaten van het inwoneronderzoek komen aan bod 
en daarnaast gaat het advies ook over hoe je het beste in gesprek kan gaan met de bewoners en 
gebruikers van het veenweidegebied over de waarde van het landschap, de cultuurhistorie en de natuur. 

De onderzoekers hopen dat provincies, waterschappen en gemeenten met het advies beter kunnen 
afwegen wat in het veenweidegebied behouden moet worden en waar ruimte is voor verandering. En vooral 
ook hoe deze organisaties, bij het opstellen van plannen of beleid, daarover de dialoog aan kunnen gaan 
met bewoners en gebruikers van het gebied. 

De betrokken partijen spraken onderling af het advies binnen en buiten (via de gebruikelijke 
communicatiekanalen) de eigen organisaties te delen. Delen van informatie is belangrijk maar nog 
belangrijker is dat er ook rekening mee gehouden gaat worden. De komende periode wordt gebruikt om te 
bepalen in welke gemeentelijke instrumenten en bij welke type processen en projecten dit advies een 
plaats kan krijgen. 

2. We spreken hier over waarderingsonderzoek veenweidegebied, waarom doet alleen de 
gemeente Woerden hier in mee en geen andere gemeenten? 

Gemeente Woerden zocht de aansluiting met HDSR omdat dit onderwerp ook in de pov is geadresseerd. Al 
snel werd binnen de projectgroep besloten te werken met een onderzoeksgebied in Woerden om 
vervolgens de resultaten te delen met andere gemeenten. 

3. U heeft via een waarderingsonderzoek allerlei waarderingen verkregen, hoe bepaalt u de 
waarde van de verschillende waarderingen voor uw beleid? 

Vrijwel unaniem wordt de huidige situatie het hoogst gewaardeerd. En elke voorgestelde verandering lijkt 
minder gewaardeerd te worden. De onderzoekers zijn in dialoog gegaan met een selectie van de 
deelnemers aan het onderzoek. Door gebruik te maken van een kaartgerichte benadering ontstond inzicht 
in locaties die in aanmerking komen voor strengere of juist soepelere beleidsrandvoorwaarden. Of anders 
gezegd, door op sommige locaties 'water bij de wijn' te doen ontstaat elders extra kwaliteit die veel beter 
zichtbaar is voor de gebruikers van het gebied. 

Op dit moment worden de resultaten van de onderzoeken nog verwerkt. Het eindrapport beschrijft onder 
andere hoe de verschillende uitkomsten te vertalen zijn naar waardes toepasbaar bij beleidsvorming. Het 
draait daarbij vooral om de methode om inzicht te krijgen in bespreekbare ontwikkelmogelijkheden. 

4. Via de interactieve kaart hebben we kennis genomen van enkele uitkomsten voor het 
veenweide rondom Kamerik, kunt u ons uitleggen hoe u deze uitkomsten wilt toepassen in 
dit gebied? 

Zodra het eindrapport af is kan intern hierover de dialoog starten. De projectgroep heeft in ieder geval 
geconcludeerd dat de methode van de dialoogtafels (interactieve kaarten) een goede methode is om vooraf 



bij gebiedsprocessen met betrokkenen in discussie te gaan over landschap, ecologie en cultuurhistorie. 
Juist in een voortraject zijn de standpunten van partijen nog niet 'hard' waardoor dit soort thema's beter 
bespreekbaar zijn. 

5. Wanneer gaat u de raad verder informeren over de stand van zaken van het Programma 
veenweide I bodemdaling via een bijeenkomst of raadsinformatiebrief? Neemt u hierin ook 
de uitkomsten van dit onderzoek mee? 

Jaarlijks, rond november wordt een informatieavond voor de raad belegd om de resultaten en plannen van 
het programma ontwikkeling veengebied met de raad te delen en met elkaar in gesprek te gaan. Eind 2016 
nemen we dan ook dit onderzoek mee. In 2014 en 2015 vonden ook al informatieavonden plaats. 
Daarnaast worden de uitkomsten van de studie met de raad gedeeld als het rapport beschikbaar komt. 

Vervolg: 

Informeren Gemeenteraad 
Het college organiseert jaarlijks een informatieavond over het programma ontwikkeling veengebied. Er 
wordt dan teruggeblikt op het afgelopen jaar en er is ruimte voor een dialoog over de te nemen stappen in 
het nieuwe jaar. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over resultaten binnen de specifieke projecten van 
het programma. 

Bijlagen: 

n.v.t. 
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