Veenweiden in beweging
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In 2018 concluderen Gemeente Woerden, provincie Utrecht en
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) dat het veenweidengebied
rond de Van Teylingenweg in Kamerik voor een aantal uitdagingen staat. Het
aantal maatschappelijke vraagstukken in dit landelijk gebied neemt toe.
Bodemdaling leidt tot uitstoot van broeikasgassen en meerkosten voor weg- en
waterbeheer. De smalle weg en het ontbreken van uitwijkmogelijkheden leiden tot
een gevoel van onveiligheid bij weggebruikers. Melkveehouders staan voor de
uitdaging om economisch rendabel te ondernemen en bij te blijven dragen aan de
kwaliteiten van het gebied.
In de eerste fase bepaalden boeren en de overheden met elkaar de thema’s en het
doel waaraan ze gezamenlijk wilden werken. Dat waren:
1.
terugdringen bodemdaling;
2.
klimaatneutrale landbouw;
3.
verkeersveiligheid & betaalbaar wegbeheer;
4.
economisch rendabele bedrijven met toekomst.
Vervolgens werden de verschillende thema’s uitgewerkt naar kennisdocumenten
met als doel de feiten boven tafel te krijgen: hoe zit het nu, welke mogelijke
scenario’s zijn er en wat betekent dit voor de toekomst?
Het doel van Veenweiden in Beweging was dat overheden (gemeente Woerden,
HDSR en provincie Utrecht) en ondernemers samen een lange termijnvisie gingen
maken voor de toekomst (2030, met een doorkijk naar 2050) van de Kamerikse
polder en afspraken gingen maken hoe daaraan te werken.
Vanaf november 2018 tot eind 2019 is de groep van vijf boeren negen keer bij
elkaar geweest om met onderzoekers en de ambtelijke werkgroep
tussenresultaten te bespreken en onderzoeken te begeleiden. De twintig boeren
zijn in die periode acht keer bijeengekomen om mee te denken met de
onderzoekers. In juli 2020 is de grote groep boeren van de resultaten op de hoogte
gebracht door middel van twee bijeenkomsten.
Er was een vertrouwenspersoon die voor bepaalde bedrijfsgevoelige vragen bij
individuele boeren langsging. Voor de verbinding met de inwoners en reguliere
ondernemers in het gebied werd regelmatig de voortgang van het gebiedsproces
gedeeld in het Dorpsplatform Kamerik en is een aantal nieuwsbrieven uitgebracht.
Vanuit de drie overheden was er een stuurgroep, een ambtelijke kerngroep
(opgaventeam) en een projectleider voor het gebiedsproces met de agrariërs
aangesteld. Daarnaast zijn op de specifieke thema’s collega’s betrokken voor input
en controle op de inhoud en nodige samenhang.
In samenspraak met de betrokkenen zijn per thema doelstellingen bepaald,
handelingsperspectieven en obstakels onderzocht, en kennisdocumenten en
factsheets ontwikkeld. Dit geheel is samengebracht in de Samenvatting
Veenweiden in Beweging.

Resultaten

Samen met de boeren hebben de overheden doelen inzichtelijk gemaakt,
ontwikkelroutes in kaart gebracht en het handelingsperspectief op de korte
termijn geconcretiseerd. Met deze kennis als basis kunnen de ondernemers en de
overheden nu concreet aan de slag in de polderprocessen die worden opgestart
vanuit het kavelruilproces Kamerik/Harmelen. De oplossing resulteert in Notitie
Bouwstenen Omgevingsvisies Veenweiden in Beweging, een document met de
leerpunten van het proces en een infographic die gebruikt kunnen worden in
uitvoerende polderprocessen.
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Agrariërs, bewoners, beleidsmedewerkers en bestuurders van de betrokken
overheden.
Betrokkenen: agrariërs in het gebied, dorpsplatform Kamerik, gemeente Woerden,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, Gebiedscommissie
Utrecht-West, Provincie Zuid-Holland (via AGW).
Arend van Woerden: woerden.a@woerden.nl
Carla Bisseling: Carla.Bisseling@provincie-utrecht.nl
Dries Schuwer: dries.schuwer@hdsr.nl
Afgerond
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bodem-water-enmilieu/toekomst-bodemdalingsgevoelig-gebied#Gebiedsproces-Beweging
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