
  
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2006 
 
 
Het jaar 2006 was een jubileumjaar vanwege het tienjarig bestaan van onze vereniging. In 
deze 10 jaar is veel gebeurd waar De Sluipwijkse Plassen trots op kan zijn. Het is een partij 
die meetelt en wordt gerespecteerd. 
Toch baart een aantal ontwikkelingen ook zorg. Niet in de laatste plaats het feit dat De 
Sluipwijkse Plassen nog steeds kampt met een tekort aan bestuursleden en kandidaten voor 
een bestuursfunctie.  
Ook in 2006 moest tot de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2006 met het geringe 
aantal van 4 bestuursleden alle werk worden verzet. Het bestuur prees zich dan ook zeer 
gelukkig met het feit dat Andrea Luyben bereid was toe te treden en op de Algemene 
Ledenvergadering tot bestuurslid werd benoemd. Diezelfde vergadering wijzigde voor Piet 
Mac Daniël zijn functie van bestuurslid in die van penningmeester. De vacature van 
secretaris bleef helaas onvervuld. Het bestuur van De Sluipwijkse Plassen kwam in 2006 tien 
keer bijeen. 
 
Op 28 november werd een 2e Algemene Ledenvergadering gehouden. De avond stond in het 
teken van de Kader Richtlijn Water en wat deze gaat betekenen voor het plassengebied. 
Mevrouw Patricia Oude Essink van het Hoogheemraadschap van Rijnland lichtte met behulp 
van een presentatie een en ander nader toe. Zij vertelde onder andere over het recente 
onderzoek van Rijnland aangaande de waterkwaliteit en de plannen rond de maatregelen die 
dit waterschap op grond van deze bevindingen wil gaan nemen. De leden kregen volop de 
gelegenheid tot het stellen van vragen en maakten daar een goed gebruik van. 
Een thema-avond als deze werd door zowel het bestuur als de leden als positief ervaren en 
beslist voor herhaling vatbaar. 
 
Externe overleg 
 
In de diverse vormen van extern overleg was De Sluipwijkse Plassen als volgt vertegen-
woordigd: Ad van Dijk en Jos Straver in de Stichting VEEN, Ad van Dijk nam deel aan de 
VEEN-werkgroep Handhaving vaarontheffingen en bij het Overlegplatform Toekomst 
Reeuwijkse Plassen waren Ad van Dijk en Jan Kruijt aanwezig.  
De Stichting VEEN vergaderde vijfmaal en het Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse 
Plassen (OTRP) eenmaal en de Werkgroep Handhaving vaarontheffingen tweemaal. 
 
Werkgroep Bestemmingsplan 
 
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2005, die geheel in 
het teken stond van het “Strategisch plan De Sluipwijkse Plassen 2005-2010”, werden 2 
werkgroepen ingesteld: Werkgroep Bestemmingsplan en Werkgroep Onderhoudsplan. De 
werkgroepen werden in 2006 samengevoegd tot de Werkgroep Bestemmingsplan. De 
redenen waren de elkaar overlappende onderwerpen en de voorbereiding op de door de 
gemeente in te stellen Klankbordgroep voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor 
het plassengebied. Aan de werkgroep nemen onder voorzitterschap van Andrea Luyben de 
volgende (bestuurs)leden deel: Peter van de Burg, Jan van Dam, Wim van Dijk, Hans Kriele, 
Jan Kruijt, Piet Mac Daniël, Ingrid de Prez en Marijke van Riel. De werkgroep kwam eenmaal 
bijeen. De bijeenkomsten worden in 2007 geïntensiveerd. 
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Stichting VEEN  
 
Evaluatie Stichting VEEN 
In 2005 kwamen de organisatie en werkwijze van de Stichting binnen het bestuur van VEEN 
aan de orde. Het overleg hierover verliep uiterst stroef, omdat het standpunt van de 
Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers (VWR) over een aantal 
zaken diep-gaand verschilt van dat van de overige 3 partijen(de gemeente, De Sluipwijkse 
Plassen en ’s-Gravekoop). Het gaat dan vooral over de aanpassing van het vetorecht en de 
toetreding van de SWRP tot VEEN, als ook de besluitvorming in algemene zin. 
Ook vrijwel geheel 2006 stond in het teken van moeizame pogingen om toch tot elkaar te 
komen en de geschilpunten te overbruggen. In het najaar van 2006 werd het voorliggende 
concept voor de statutenwijziging opnieuw door de VWR afgewezen. Vanaf dat moment is 
alleen nog schriftelijk, via de voorzitter mevrouw Bezemer, gecommuniceerd over een 
concept waarin alle partijen zich kunnen vinden. Dit proces was eind 2006 nog niet afgerond. 
 
Vaarontheffingen 
Wederom vond in 2006 een lichte stijging van het aantal verkochte jaarontheffingen plaats: 
van 3059 in 2005 naar 3159 in 2006. In 2005 werd gestart met de contante verkoop van 
jaarontheffingen vanuit het Wapen (van Reeuwijk). Dat hiermee aan een behoefte wordt 
voldaan, blijkt duidelijk uit het aantal jaarontheffingen dat hier werd verkocht. Van het totale 
aantal nam het Wapen in 2005 er 373 voor zijn rekening en 394 in 2006. 
De handhaving werd opnieuw geïntensiveerd. De controle wordt uitgeoefend door de politie 
plus de door de gemeente en Stichting VEEN betaalde ambtenaren van de GroenService 
Zuid-Holland (G.Z-H). De samenwerking tussen partijen in de vorm van overleg met en 
rapportages van de handhavers verloopt steeds beter. Met name aan misdragingen op de 
plassen, zoals het te hard varen, werd extra aandacht besteed. Desalniettemin blijft het 
vaargedrag een punt van grote zorg. 
 
Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied 
In 2006 werd door VEEN aan een groot aantal projecten (12) een bijdrage toegekend.  
Zeven projecten maakten onderdeel uit van het project “Achterwetering fase 1”. Dit project is 
tot stand gekomen en begeleid door de in 2004 opgerichte Stichting Bemiddeling Natuur-
herstel (SBN). De SBN heeft tot doel eigenaren te stimuleren tot en te begeleiden bij beheer 
en behoud van eilanden, rietkragen en oeverstroken. Zij  biedt onder andere ondersteuning 
bij het maken van herstelplannen en het doen van subsidie-aanvragen. 
Het project “Achterwetering” is het eerste project dat SBN heeft opgepakt. Zij heeft door 
voorlichting de betreffende eigenaren de mogelijkheden van herstel aangereikt. Met zeven 
eigenaren die bereid waren deel te nemen aan het gezamenlijk in gang zetten van het 
opknappen van hun eilanden, is in 2006 de uitvoering van het project gestart. 
 
Proefprojecten in het kader van de waterkwaliteit 
In 2006 is onder leiding van het Hoogheemraadschap van Rijnland en in samenwerking met 
de gemeente Reeuwijk de aanzet gegeven tot het opstarten van proefprojecten. Het gaat 
om: 
- isolatie van en beperkte peilfluctuatie in de Sloene; 
- gedeeltelijke afsluiting van een aantal sloten. 
In beide gevallen wordt onderzocht in hoeverre deze maatregelen de waterkwaliteit kunnen 
bevorderen. Voor beide projecten is door het Ministerie van LNV de maximale subsidie (85% 
van de projectkosten) verleend op grond van de regeling “Overlevingsplan Bos en Natuur” 
(OBN). De resterende 15% wordt voor de Sloene gefinancierd door het Hoogheem-
raadschap en voor de Sloten door Stichting VEEN. 
De bijdrage van VEEN wordt betaald uit  de “extra compensatie-gelden zandwinpot”. Een 
deel van deze gelden zijn ook ingezet voor een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten 
van desulfateren.  
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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 kwam door vele discussies over de (her)inventarisatie waarop de handhaving 
was gebaseerd en het feit dat de regelgeving van provincie en gemeente niet goed op elkaar 
is afgestemd. In 2005 werd bekend dat de regelgeving waarop de handhaving door provincie 
was gebaseerd, de Verordening Water- en Pleziervaart (VWP), per 1 januari 2007 zou 
komen te vervallen. Deze datum is echter niet gehaald. De verwachting blijft wel, dat de 
VWP in 2007 dan wel per 1 januari 2008 wordt opgeheven. 
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 bestemmings-
plan voor het Plassengebied.  
 
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 heeft in 2006 
plaatsgevonden en de officiële afronding zal in 2007 geschieden. 
In het verlengde van hetgeen de eigenaren van de Twaalfmorgen hadden bereikt, wensten 
ook de eigenaren van 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. Ook hier werden de inspanningen beloond: vrijwel alle bezwaarschriften 
werden gehonoreerd. 
 
Plannen voor 2007 
 
Het beleid van De Sluipwijkse Plassen zoals geformuleerd in het “Strategisch Plan De 
Sluipwijkse Plassen 2005 - 2010” blijft leidraad voor de eerstkomende jaren. 
De Werkgroep Bestemmingsplan zal zich voorbereiden op de deelname van De Sluipwijkse 
Plassen aan de Klankbordgroep voor het nieuwe bestemmingsplan. In 2007 zal van de 
voortgang verslag worden gedaan in de Algemene Ledenvergadering(en). 
Daarnaast zal bekeken moeten worden wat de gevolgen zijn van diverse overheidsmaat-
regelen, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water, de nieuwe Visserijwet, Natura 2000 etc. 
Het kunnen oppakken van een aantal zaken zal echter ook sterk afhankelijk zijn van de 
hiervoor beschikbare mensen, zowel in het bestuur als daarbuiten. 
 
 


