Jaarverslag 2005
Met het geringe aantal van 4 bestuursleden van De Sluipwijkse Plassen heeft het bestuur in
2005 haar taken op zich genomen en deze zo goed mogelijk verdeeld.
In de diverse vormen van overleg was De Sluipwijkse Plassen als volgt vertegenwoordigd:
Ad van Dijk en Jos Straver in de Stichting VEEN, Ad van Dijk nam deel aan de VEENwerkgroep Handhaving vaarontheffingen en bij het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse
Plassen waren Ad van Dijk en Jan Kruijt aanwezig.
In 2005 kwam het bestuur van De Sluipwijkse Plassen 10 keer bijeen. De Stichting VEEN,
vergaderde 6 maal en het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP) eenmaal.
Binnen het bestuur zijn de functies van secretaris en penningmeester nog steeds vacant.
Hulde voor Piet Mac Daniël die het op zich nam alle bestuursvergaderingen te notuleren en
zorgvuldig over de financiën van de vereniging waakte.
Om een deel van de werkdruk voor de bestuursleden op te lossen, is de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2005 akkoord gegaan met de instelling van een betaald secretariaat.
Besloten werd de kosten hiervan te dekken door een verhoging van de contributie. Het
bestuur zou een kostenraming opstellen en kreeg mandaat om deze verhoging door te
voeren, op voorwaarde dat deze ten hoogste € 15,- per lid zou bedragen. Het bestuur kwam
tot de conclusie dat voor de algemene secretariaatswerkzaamheden een verhoging van de
contributie met € 10,- per lid voorlopig voldoende moet zijn. Met ingang van 2006 wordt het
bedrag aan contributie voor de eerste stem dus verhoogd van € 30,- naar € 40,-. De bijdrage
voor iedere stem meer blijft gelijk, dit is € 10,- per extra stem. Voor de genoemde werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van de diensten van Marijke van Riel van Bureau Bijdehand.
De herhaalde oproep aan de leden in actieve zin een bijdrage te leveren vond uiteindelijk
toch weerklank. Op de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2005, die geheel in
het teken stond van het “Strategisch plan De Sluipwijkse Plassen 2005-2010”, werd een zeer
levendige discussie gevoerd over het toekomstige beleid. In een viertal groepen kwam niet
alleen een aantal onderwerpen naar voren die nader vorm zouden moeten krijgen, maar
gaven leden ook aan in werkgroepen daarover mee te willen denken en mee te willen
werken aan de uitwerking hiervan. Het was een zeer boeiende en inspirerende avond met
een verheugend resultaat! Op basis van de geïnventariseerde onderwerpen zijn 2
werkgroepen ingesteld: 1. Werkgroep Bestemmingsplan en 2. Werkgroep Onderhoudsplan.
De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels gehouden. Bevindingen en resultaten worden in
2006 aan de leden voorgelegd.
Stichting VEEN
Vaarontheffingen
In 2005 steeg het aantal verkochte jaarontheffingen opnieuw: van 2928 in 2004 naar 3059 in
2005. Vanaf het begin konden dag- en weekontheffingen tegen contante betaling worden
aangeschaft. In 2005 werd ook gestart met de contante verkoop van de jaarontheffingen
vanuit het Wapen van Reeuwijk. Dat hiermee aan een behoefte werd voldaan, bleek duidelijk
uit het aantal door het Wapen verkochte jaarontheffingen: 373 van de in totaal 3059
exemplaren.
De handhaving werd opnieuw geïntensiveerd. De controle wordt uitgeoefend door de politie
en door de gemeente en Stichting VEEN betaalde ambtenaren van de GroenService ZuidHolland (G.Z-H) alsmede door de politie. De samenwerking tussen partijen in de vorm van
overleg met en rapportages van de handhavers verloopt steeds beter. Afgesproken is, dat
met name aan misdragingen op de plassen, zoals het te hard varen, wederom extra
aandacht wordt gegeven. Ook voor 2006 staat een intensieve controle op het programma.

Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied
Begin 2005 heeft het bestuur van Stichting VEEN de “Werkgroep Oeververdediging”
ingesteld op grond van de volgende overwegingen:
• Stichting VEEN heeft vanaf 2001 subsidies verstrekt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De resultaten van deze aanleg verschillen zeer. VEEN heeft er
behoefte aan de projecten te evalueren in verband met toekenning van subsidies in de
toekomst. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, stelt de stichting de
Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied bij.
• De resultaten van de evaluatie zullen naar het gebied worden uitgedragen, zodat de
eigenaren/beheerders van oevers en de bij het Ecocollectief aangesloten aannemers bij
de keuze van de oeververdediging kennis kunnen nemen van en rekening houden met
de adviezen die voortkomen uit de evaluatie.
• Indien blijkt dat wet- en regelgeving een belemmering vormen voor de meest doelmatige
en duurzame oeververdediging, zal dit ter kennis worden gebracht aan de betreffende
overheden.
Aan de Werkgroep, die werd ondersteund door het ambtelijk secretariaat van VEEN, namen
3 bestuursleden deel van VEEN (waaronder Ad van Dijk), 1 van de SWRP en de voorzitter
van de Adviescommissie.
De Werkgroep heeft na een aantal malen vergaderen, een excursie naar een project waar
geotubes werden toegepast en een rondvaart in het gebied, een eindverslag opgesteld. Zij
constateerde dat de ervaringen met projecten waaraan Stichting VEEN heeft bijgedragen,
voor een belangrijk deel ook van toepassing zijn op projecten in het plassengebied waarmee
zij geen bemoeienis heeft gehad. Daarom doet zij ook een dringend beroep op alle
betrokkenen de handen ineen te slaan om de vaak zeer bedreigende situaties het hoofd te
bieden.
Het verslag wordt besproken in de VEEN-vergadering van januari 2006. Het vervolg zal ook
in dat jaar zijn beslag krijgen
Extra compensatiegelden zandwinpot
In het najaar van 2001 heeft VEEN een bedrag van € 449.158,- ontvangen van Rijkswaterstaat en het Consortium dat zorg droeg voor de zandwinning in de plas Broekvelden/
Vettenbroek. Deze zogenaamde extra compensatiegelden dienen te worden ingezet in het
overige deel van het plassengebied voor projecten die leiden tot het behoud en de
bevordering van de watervegetatie.
De kans van slagen van dit soort projecten is voor een groot deel afhankelijk van de
waterkwaliteit. In 2004 heeft de gemeente Reeuwijk in samenwerking met 3 experts op het
gebied van veenplassen, voor 2 proefprojecten voor verbetering van de waterkwaliteit bij het
Ministerie van LNV een aanvraag ingediend voor een bijdrage op grond van de regeling van
het ´Overlevingsplan Bos en Natuur´ (OBN). Deze projecten betroffen:
isolatie van en beperkte peilfluctuatie in de Sloene;
gedeeltelijke afsluiting van een aantal sloten.
In 2005 zijn de subsidies toegekend (de maximale bijdrage, dit is 85% van de kosten) en zijn
de projecten verder voorbereid. Stichting VEEN heeft in principe toegezegd voor beide
projecten de resterende 15% projectkosten te financieren uit de extra compensatie-gelden.
Daarnaast is offerte uitgebracht voor onderzoek naar de noodzaak tot desulfateren. De
opdracht is in principe verstrekt en het onderzoek zal in 2006 worden uitgevoerd.
Evaluatie Stichting VEEN
In 2005 kwamen de organisatie en werkwijze van de Stichting binnen het bestuur van VEEN
opnieuw aan de orde. Het overleg hierover verliep moeizaam, omdat het standpunt van de
Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers (VWR) over een aantal
zaken diepgaand verschilt van dat van de overige 3 partijen(de gemeente, De Sluipwijkse
Plassen en ’s-Gravekoop). Het gaat dan met name over de aanpassing van het vetorecht en
de toetreding van de SWRP tot VEEN, als ook de besluitvorming in algemene zin.
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In 2006 moet blijken of deze verschillen op een voor iedere deelnemende partij acceptabele
manier te overbruggen zijn.
Integrale Handhaving Reeuwijkse Plassen
In 2003 startte het Integraal Handhavingsproject Reeuwijkse Plassen. een gezamenlijke
actie van de gemeente Reeuwijk en de Provincie Zuid-Holland, die veel stof heeft doen
opwaaien. Dit leidde eind 2003 tot de oprichting van de Werkgroep Integrale Handhaving
Reeuwijkse Plassen (WIHRP), waarin vertegenwoordigers van De Sluipwijkse Plassen,
Vereniging Behoud Natuur Plas ´s-Gravekoop, en Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers zitting hebben. De WIHRP ontwikkelde een “Zienswijze”, waarin zij
aangaven niet tegen handhaving te zijn, maar wel tegen de manier waarop deze nu
plaatsvond. Ook werd bezwaar gemaakt tegen het feit dat de regelgeving van provincie en
gemeente niet goed op elkaar en op het gebruik van een perceel is afgestemd.
In 2005 heeft de WIHRP niet vergaderd. Desondanks is toch vooruitgang geboekt, omdat de
regelgeving waarop de handhaving door Provincie was gebaseerd, de Verordening Wateren Pleziervaart (VWP), komt te vervallen per 1 januari 2007.
Dit zal tot gevolg hebben dat de gemeente de taak krijgt de regels voor het aanleggen van
steigers, beschoeiingen en dergelijke op te stellen. Waarschijnlijk worden deze bepalingen,
het zogenaamde “aanlegvergunningenstelsel”, ondergebracht in een nieuw bestemmingsplan voor het Plassengebied. Met het opstellen van dit plan wordt in 2006 gestart.
De bermen aan de Twaalfmorgen en het Landinrichtingsplan Driebruggen
In 2005 verscheen het Plan van Toedeling voor het Landinrichtingsplan Driebruggen. Voor
de eigenaren aan de Twaalfmorgen was de afspraak gemaakt, dat de bermen niet zoals
gebruikelijk onteigend zouden worden, maar dat het eigendom behouden kon worden, mits
met de gemeente een convenant werd afgesloten dat het beheer en onderhoud regelde.
Ondanks het feit dat in het Plan van Toedeling deze afspraak voor behoud van het eigendom
toch nog weer niet consequent was toegepast, is met behulp van een door De Sluipwijkse
Plassen georganiseerde bezwaarschriftenprocedure de kwestie tot een goed einde gebracht.
Alle bezwaarschriften zijn gehonoreerd, de definitieve kadastrale vastlegging geschiedt in
2006 en de officiële afronding in 2007.
In het verlengde van hetgeen de eigenaren van de Twaalfmorgen hadden bereikt, wensten
ook de eigenaren aan de betreffende delen aan de Lecksdijk en Oukoopsedijk eenzelfde
regeling. Samen met De Sluipwijkse Plassen hebben zij dit aangekaart bij de Landinrichting
en de gemeente. Naar het zich laat aanzien zal in 2006 voor de meesten een positieve
uitspraak volgen.
Plannen voor 2006
Het beleid van De Sluipwijkse Plassen zoals geformuleerd in het door de Algemene Ledenvergadering positief ontvangen “Strategisch Plan De Sluipwijkse Plassen 2005 - 2010”, wordt
leidraad voor de eerstkomende jaren.
In de voorgaande paragrafen van dit verslag is al een aantal punten genoemd waaraan
verder gewerkt moet worden: het nieuwe bestemmingsplan met daarin opgenomen een
nieuw aanlegvergunningenstelsel, hoe gaan we verder met VEEN, afwikkeling van de
problematiek rond de bermen in het kader van het Landinrichtingsplan Driebruggen, etc.
Daarnaast staat een aantal overheidsmaatregelen op stapel die grote invloed zullen gaan
uitoefenen op de situatie in het Plassengebied, zoals bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn
Water, die belangrijke gevolgen zal hebben voor het visbeheer in het plassengebied.
Het bestuur heeft het voornemen hier in 2006 een aparte ledenvergadering voor te bel

3

