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Onderwerp: Stand van zaken pilotgebied Bodemdaling door Veenoxidatie 

(Valthermond) 

Nummer: Bestuursstukken\2490 

Agendapunt: 6 

 

DB: Ja 

13-11-2017 

BPP: Ja  

29-11-2017 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

13-12-2017 

 

Opsteller:  

Wilfried Heijnen, 0598-693402 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Fien Heeringa 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Provincie Drenthe, gemeenten 

Emmen en Borger-Odoorn, 

LTO noord, NMF Drenthe 

(namens terreinbeheerders) 

Samenwerkende partners met belangen en de wil het problematiek 

van bodemdaling door veenoxidatie positief te benaderen om voor 

de toekomst de juiste beslissingen te nemen voor; landbouw, natuur 

en landschap. wonen, infrastructuur en recreatie. 

 

Samenvatting: 

Met dit voorstel wordt gestand gedaan aan de toezegging om het algemeen bestuur van de voortgang 

en de behaalde resultaten te informeren. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Ja 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Kennis nemen van de stand van zaken.  

 

Bijlagen: Nee 

  

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

Tijdens de excursie van het algemeen bestuur, op maandag 29 mei 2017, heeft u nader kennis 

kunnen nemen van het pilotgebied, de voorlichting aan het gebied in maart 2017, de voorgenomen 

samenwerking met de partners en de acties richting de belanghebbenden.    

De toezegging is toen gedaan, om over de voortgang en de behaalde resultaten het algemeen 

bestuur te informeren.  

 

 

Vorderingen  

 

De gelegenheid is geboden aan het pilotgebied om kennis te nemen van de problematiek rond 

veenoxidatie en zijn via drie voorlichtingsavonden aan bestuurders, landbouw en bewoners de feiten 

rond veenoxidatie met voorbeelden gepresenteerd (maart 2017).  

 

Voordat er direct verder gegaan zou worden met de beoogde themasessies, was het zaak dat alle 

partners de problematiek en de gevolgen van veenoxidatie ook daadwerkelijk zagen en accepteerden 

dat hier actie op ondernomen moest worden. Deze bewustwording en acceptatie heeft enige tijd nodig 

gehad bij de partners, om hiervoor een gezamenlijk belang en noodzaak te formuleren en als 

instanties de nodige inspanning te willen verrichten. 

Het kernteam is uiteindelijk in goede onderlinge samenwerking gekomen tot een afbakening van de 

opdracht, waarin de partners overeen zijn gekomen welke doelen worden nagestreefd en hoe in 

beginsel aan dit doel in een gebiedsparticipatie vorm zal worden gegeven. Uiteindelijk hebben alle 

partners ingestemd en zich ook bestuurlijk gecommitteerd (september 2017) aan het te behalen 

eindresultaat; een gebiedskoers. 

 

 

Themasessies (volgende stap)  

 

De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, de sector Landbouw (voor hen LTO noord) en de 

terreinbeheerders (voor het NMF Drenthe) hebben het probleem (h)erkend en staan voor hun 

achterban mede garant om in de organisatie van themasessies hun aandeel in de voorbereiding op 

zich te nemen. De drie themasessies die worden georganiseerd zijn voor: 

- Landbouw 

- Natuur & Landschap 

- Wonen, Infrastructuur en Recreatie  

 

In oktober 2017 zijn we begonnen met onze voorbereiding voor het inplannen van deze themasessies. 

Van grof naar fijn willen we in de eerste themasessie vorm geven aan het probleem bodemdaling door 

veenoxidatie en wat dit doet op korte en lange termijn voor het grondgebruik betekend. Voor enkele 

onderwerpen wordt niet uitgesloten dat een tweede sessie nodig zal zijn.  

 

Eind november – begin december 2017 is het voornemen de themasessies met het gebied te 

organiseren, die tot resultaat moeten hebben dat: 

- meer diepgang zal plaatsvinden op het betreffende thema en daarbij de problematiek en het 

gevolg daarvan op het grondgebruik inzichtelijk wordt (van grof naar fijn); 
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- de diverse wensen, ideeën en toekomstbeelden worden verzameld en geanalyseerd; 

- en de resultaten van de themasessies onderling te combineren zijn, om te komen tot 

verschillende scenario’s voor het toekomstig grondgebruik. 

 

De resultaten uit de drie verschillende sessies worden vervolgens samengevoegd, om in verschillende 

scenario’s te worden geanalyseerd (zie verdere voortgang onder “planning”).  

 

 

Duurzaamheid 

 

In het proces rond veenoxidatie en de daarmee samenhangende bodemdaling, is duurzaamheid een 

belangrijk uitgangspunt. Doordat veen oxideert ontstaat een versneld vrijkomen van CO
2
 en komen 

nutriënten vrij die de waterkwaliteit beïnvloeden. Een gegeven waar in het pilotgebied rekening mee 

moet worden gehouden en die bij de uiteindelijke keuzen voor het gebied, in grondgebruik en 

inrichting van het watersysteem, vastgelegd worden in de op te stellen Gebiedskoers. 

 

Een dilemma, ook omdat de nog aanwezige veenlagen in dit gebied voor het grootste gedeelte direct 

onder de bouwvoor liggen en over het algemeen boven de gemiddelde laagste grondwaterstand 

(GLG), is het veen daardoor in contact met zuurstof. Het stoppen van de veenoxidatie en daarmee de 

effecten op het milieu, is hier bij voorbaat zeer lastig tot niet haalbaar. Het meest duurzame 

grondgebruik en inrichting van het pilotgebied blijven sturende factoren in het proces en de keuzen die 

gemaakt moeten gaan worden.  

 

 

Extern betrokkenen en afspraken 

 

De opgestelde “Afbakening opdracht” (september 2017) is door de samenwerkende partners 

geaccordeerd en heeft commitment door bestuurlijke instemming. Hiermee is het gezamenlijke doel  

helder en is er op hoofdlijnen duidelijk hoe het eindproduct, een gebiedskoers, tot stand zou moeten 

komen in een gebiedsparticipatie. 

De vast te stellen gebiedskoers dient vervolgens zijn implementatie te krijgen in, naast ons 

Beheerprogramma, ook de Omgevingsvisie en –plannen van respectievelijk de provincie Drenthe en 

de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.  

 

 

Communicatie 

 

In dialoog met het gebied, door verschillende themasessies en gebiedsbijeenkomsten te organiseren.  

De themasessies zullen plaatsvinden eind november en in december 2017 en wellicht een tweede 

ronde begin 2018. De uitkomsten van de themasessie worden vervolgens samengebracht in een 

aantal te onderbouwen en uit te werken scenario’s.  

Met de belanghebbenden in het pilotgebied willen we daarna komen tot een gezamenlijk gedragen  

gebiedskoers (eind 2018).  

 

In februari 2018 (vóór de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart) ligt het in de planning de 

betrokken bestuurders nader te informeren en te raadplegen. Het is van belang om de (eventueel) 

nieuwe wethouders tegen die tijd mee te nemen in dit proces. 
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Op de website Hunze en Aa’s zijn meer achtergronden over veenoxidatie, de planning en vorderingen 

te vinden op:  

https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/Paginas/Pilotproject-Bodemdaling-door-Veenoxidatie-

Valthermond.aspx  

 
 

Planning (beoogde tijdspad) 

 

 

 

Voorstel  

Kennisnemen van de stand van zaken. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 

https://www.hunzeenaas.nl/werk-in-uitvoering/Paginas/Pilotproject-Bodemdaling-door-Veenoxidatie-Valthermond.aspx
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