Jaarverslag 2007
Het bestuur
In 2007 kwam het bestuur 8 keer bijeen. Het jaar werd gekenmerkt door het verlies van 2
bestuursleden.
Andrea Luyben, in 2006 tot het bestuur toegetreden, werd benoemd tot raadslid en nam, om
de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, afscheid. Een heel zorgvuldige keus,
die respect verdient. Helaas liet zij in het bestuur echter weer een lege plek achter.
Op de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2007 nam Jan Kruijt, 1 van de oprichters van
De Sluipwijkse Plassen, om persoonlijke redenen afscheid. Jan heeft in de vereniging een
belangrijke rol gespeeld. Naast een grote kennis van het gebied, zowel qua natuur als
cultuurhistorie, waar het bestuur grote steun aan had, heeft hij een groot aantal leden
aangebracht. Met het vertrek van Jan valt niet alleen een bestuurslid met een grote inbreng
weg, maar ook een gezien man, die alom wordt gerespecteerd en daardoor in de externe
contacten een grote en positieve rol vervulde. Kortom, een groot gemis voor het bestuur.
Overigens bleek ook weer op deze ledenvergadering (die zoals gewoonlijk goed werd
bezocht), dat de leden betrokken zijn. Dit komt ook duidelijk naar voren in de grote inbreng.
Daarom is het jammer, dat de vacatures in het bestuur niet kunnen worden vervuld. Zo bleef
de functie van het secretariaat wederom onbemand, ondanks het feit dat het grootste deel
van het werk wordt opgepakt door het ambtelijk secretariaat.
De basis van het bestuur is erg smal. Met het geringe aantal van 4 bestuursleden wordt het
erg moeilijk aan alle voor het gebied van belang zijnde vormen van overleg deel te nemen.
De toegenomen rol en invloed van overheden op het plassengebied wordt alleen maar
groter. Daarom is het van groot belang, dat er voldoende capaciteit bestaat om hierin een
goede rol te kunnen (blijven) spelen.
Extern overleg
In de diverse vormen van extern 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
VEEN-werkgroep Handhaving vaarontheffingen en bij het Overlegplatform Toekomst
Reeuwijkse Plassen waren Jos Straver en Jan Kruijt aanwezig.
In het voorjaar startte de Klankbordgroep bestemmingsplan Plassengebied. De Sluiipwijkse
Plassen werd hierin vertegenwoordigd door Joop Gravesteijn en Wim van Dijk.
Jos Straver neemt deel aan de Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen van het
Hoogheemraadschap van Rijnland (zie hierna).
Stichting VEEN
Evaluatie Stichting VEEN
In 2005 kwamen de organisatie en werkwijze van de Stichting binnen het bestuur van VEEN
aan de orde. De evaluatie en het overleg hierover verliepen uiterst stroef en leidden eerst in
2007 tot resultaat. Er kwamen nieuwe statuten tot stand, waarin het vetorecht is geschrapt.
De SWRP (de overkoepelende organisatie van de Reeuwijkse watersportverenigingen) die
reeds een aantal jaren aan het overleg deelnam, neemt nu ook statutair deel aan het
bestuur.
VEEN zal zich met name gaan richten op de vaarontheffingen en besteding van de daaruit
voortvloeiende opbrengst door middel van de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied. In 2007 is gestart met een evaluatie. De voorstellen voor de aanpassingen worden

door een werkgroep voorbereid. Na goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen door het
bestuur van VEEN zal de aangepaste regeling naar verwachting in 2009 kunnen worden
toegepast.
Vaarontheffingen
Wederom vond in 2007 een lichte stijging van het aantal verkochte jaarontheffingen plaats:
van 3159 in 2006 naar 3257 in 2007. De uitgifte van 402 jaarontheffingen vond tegen
contante betaling plaats door ’t Wapen; de overige jaarontheffingen werden per bank betaald
en de ontheffinghouders toegezonden.
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 2007 werden 3 aanvragen voor een bijdrage ingediend. Twee aanvragen werden positief
beoordeeld. Het derde project voldeed niet aan de in de regeling gestelde eisen en werd op
grond hiervan afgewezen
Werkgroep Bestemmingsplan
Aan de Werkgroep Bestemmingsplan nemen volgende (bestuurs)leden deel: Peter van de
Burg, Jan van Dam, Wim van Dijk, Hans Kriele, Jan Kruijt, Andrea Luyben, Piet Mac Daniël,
Ingrid de Prez en Marijke van Riel. Aanvankelijk berustte het voorzitterschap bij Andrea
Luyben. Na haar benoeming tot raadslid gaf zij de voorzittershamer over aan Peter van de
Burg. De werkgroep heeft een belangrijke rol vervuld in de voorbereiding van de in de
bijeenkomsten van de Klankbordgroep aan de orde gestelde onderwerpen.
De laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep was in juli 2007. Het lag in de bedoeling om
in het najaar van 2007 opnieuw bijeen te komen. Door gebrek aan capaciteit en tijd bij de
gemeente heeft dit vervolg niet plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg, dat de Klankbordgroep
haar werkzaamheden eerst in 2008 zal afronden en dat de opstelling van het nieuwe plan
wordt vertraagd.
Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen
Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelde een nieuwe werkgroep voor het plassengebied
in, de Begeleidingsgroep maatregelen Reeuwijkse Plassen. In deze werkgroep neemt een
groot aantal belanghebbende partijen door middel van vertegenwoordigers deel. Het doel is
het onderzoek naar het effect van de maatregelen die de waterkwaliteit in het gebied kunnen
verbeteren, met elkaar te bespreken. Het gaat daarbij om zaken als Project Sloene (afsluiting
van deze plas en mogelijk flexibel peilbeheer), de inlaat van water (vanuit de Oude Rijn of via
Gouda), het afkoppelen van de landbouwpolders, het niet langer oppompen van water uit de
plassen via het gemaal aan de Twaalfmorgen naar polder Stein, etc. De Sluipwijkse Plassen
wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door Jos Straver.
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
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komen te vervallen. Deze datum is echter niet gehaald, hij is opgeschoven naar 1 juli 2008.
Degenen die waren aangeschreven, hebben in het najaar van 2007 bericht ontvangen dat de
aanschrijvingen komen te vervallen. Wel wordt aangegeven, dat door de gemeente Reeuwijk
aan vervangende regelgeving wordt gewerkt die mogelijk nog consequenties kan hebben.
Ook wordt uitdrukkelijk gesteld, dat de intrekking van de aanschrijving door de provincie niet
betekent dat de betreffende voorzieningen zijn gelegaliseerd.
Nieuwe Visserijwet per 1 mei 2008
In de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2007 kwam ook de op handen zijnde nieuwe
Visserijwet aan de orde. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen voor degenen die met fuiken
vissen. Vanaf 1 mei 2008 is het gebruik van fuiken (en alle andere zogenaamde “beroepsvistuig”) voorbehouden aan beroepsvissers. Het recht van het vissen met fuiken door de
particuliere eigenaar komt daarmee te vervallen.
De Sluipwijkse Plassen en de Federatie Particulier Grondbezit hebben een brief geschreven
naar het Ministerie, waarin zij pleiten voor het voortzetten van het vissen met fuiken door
particulieren. Een aantal leden heeft eveneens een soortgelijk beroep op de minister gedaan.
Plannen voor 2008
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 buigen over de eindrapportage van de Klankbordgroep voor het nieuwe bestemmingsplan en de opzet voor het nieuwe plan.
De nieuwe Visserijwet baart zorg. De Sluipwijkse Plassen zal zich blijven inzetten voor
behoud van het recht van vissen met fuiken, samen met de Federatie Particulier Grondbezit
en waar mogelijk met andere belanghebbende partijen.
Het kunnen oppakken van een aantal zaken zal echter ook sterk afhankelijk zijn van de
hiervoor beschikbare mensen, zowel in het bestuur als daarbuiten.
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