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Betreft: Toekomst Veenweiden Innovatiecentrum 
  
 

  Zegveld, 24 augustus 2016 
 
Geachte  bestuurders, 
 
 
Met deze brief willen we als bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) onze zorg uiten over 

de betrokkenheid van waterschappen en provincies bij de rol en activiteiten van het VIC. 

Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld bestaat nu ruim 4 jaar. We zijn er trots op dat we, mede 

dankzij uw financiële steun, sinds de oprichting veel hebben bereikt, waarvan in de bijlage een korte 

opsomming. Bij de evaluatie die in 2014 is uitgevoerd, is door u, als waterschappen en provincies, en 

door anderen duidelijk uitgesproken dat er veel waardering is voor de activiteiten van het VIC en de rol 

van onafhankelijk aanjager van innovaties. Er waren zeker verbeterpunten, voornamelijk organisatorisch 

van aard, en die verbeterpunten zijn sindsdien allemaal opgepakt.  

We zijn blij dat we commitment hebben voor het meerjarenplan 2016-2019 en overeenstemming voor 
de financiële steun voor ons werkplan 2016. Waar we echter tegen aan lopen dat zijn de vormvereisten 
die ingewikkeld en divers zijn voor wat betreft de subsidieverstrekking. Dit blijkt een tijdrovende klus, de 
krappe bezetting en werkdruk bij het VIC spelen hierbij een rol. En doordat de daadwerkelijke uitbetaling 
van de subsidie pas in de loop van het tweede/derde kwartaal plaatsvindt, leidt dit tot onvoldoende 
liquiditeit en financiële onzekerheid.   
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Het waren de provincies en de waterschappen die in 2013 samen met de LTO aan de wieg stonden van 

het VIC. Uw toezeggingen te starten met een 3-jarige financiering hebben de oprichting van het VIC 

mogelijk gemaakt. Het is altijd de bedoeling geweest om, bij gebleken succes, voor een wat langere 

periode nieuwe afspraken te maken. De betrokkenheid van de oprichters is groot, net als de waardering 

voor ons werk, maar de bureaucratie eromheen kost overbodig veel energie. 

Met deze brief vragen we u om in de komende gesprekken over de financiering van het VIC te streven 
naar vereenvoudiging van de procedures, ook door de activiteiten van het VIC weer voor een langere 
periode te steunen. Zo kunnen we weer bouwen aan de ontwikkeling van de veenweiden en de rol van 
het VIC daarin. Zodat ook een lange aanloop naar een inhoudelijke en financiële bijdrage voor u als 
financiers niet meer noodzakelijk is. Het bestuur kan zich niet veroorloven een stichting te besturen die 
op 1 januari 2017 geen financieel commitment heeft. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u 
gezamenlijk een werkwijze kiest die er toe leidt dat we in het eerste kwartaal over de betreffende 
jaarsubsidie kunnen beschikken. Dit ook om liquiditeitsproblemen te voorkomen.  
 
Als bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum signaleren we een onverantwoord risico als ook het 
volgende jaar op de manier van 2015 en 2016 met de financiering van VIC om wordt gegaan. Wij hebben 
er vertrouwen in dat u dit signaal serieus wilt nemen in het belang van het voortbestaan van het VIC, en 
van het veenweidengebied. We vertrouwen er op dat dit op een passende wijze wordt opgelost. 

Uiteraard zijn wij bereid om onze zorgen in een gesprek aan u toe te lichten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld, 

 

Voorzitter J. Heijkoop   

Bijlage 1: Een greep uit de resultaten van het VIC uit de afgelopen jaren 
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Bijlage 1: Een greep uit de resultaten van het VIC uit de afgelopen jaren 

 

Alternatieven voor de melkveehouderij zijn bespreekbaar gemaakt, er zijn experimenten gestart en er 

zijn ondernemers gevonden die daarmee als pioniers aan de gang gaan. Zoals een experiment met 

cranberries op KTC Zegveld (voormalige proefboerderij) en de start van een cranberry-bedrijf in de 

Krimpenerwaard. Of de teelt van lisdodde en andere gewassen met een hoogwaardig perspectief in een 

experiment op KTC Zegveld en bij een bedrijf in Wilnis. Met de landbouw en de waterschappen zijn er 

stappen gemaakt in het verbeteren van de waterkwaliteit via onder andere Nutriënten Veenweiden Rijn-

West en concrete projecten in het veld. In het waterbeheer hebben we via Sturen met Water de 

discussie geopend over de toekomst van het watersysteem in relatie tot bodemdaling en 

klimaatverandering. Met experimenten onderzoeken we voor- en nadelen van Sturen met Water, wat 

gelijk waardevolle informatie levert voor waterbeheer en landbouw in de veenweiden.  

Onze activiteiten hebben ook een vervolg in activiteiten van anderen, zoals de pilot Sturen met Water 

die Stichtse Rijnlanden aan het ontwikkelen is. In Noord-Holland werken Landschap Noord-Holland en 

ANV Water, Land en Dijken aan een demonstatiebedrijf met natte teelten en landbouw met 

verminderde drooglegging, waarin innovaties van het VIC toegepast gaan worden. 

Een ander succes is dat de locatie van het VIC, een voormalige proefboerderij van Wageningen University 

& Research Centre, is overgenomen door ondernemers. KTC Zegveld is een coöperatie van 

melkveehouders en enkele andere partijen uit de keten, die de boerderij als experimenteer boerderij 

willen blijven exploiteren. Dat toont aan dat de sector de noodzaak van innoveren ziet, en echt aan de 

gang wil met de innovaties die door het VIC worden aangejaagd. KTC Zegveld en VIC zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. 

Voor een volledig overzicht zie het jaarverslag 2015 en een samenvatting hiervan in film, via: 

www.veenweiden.nl/vic/jaarverslag-2015 

 

http://www.veenweiden.nl/vic/jaarverslag-2015

