Jaarverslag 2013
Het bestuur
Het jaar 2013 was voor het bestuur opnieuw een bijzonder druk jaar. De vele ontwikkelingen
werden besproken in tien bestuursvergaderingen.
Algemene Ledenvergadering
Op 30 mei 2013 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Na bespreking en goedkeuring van het jaarverslag 2012, de jaarrekening 2012 en begroting
voor 2013 stond de verkiezing van bestuursleden op de agenda.
Mirjam Dekker, voorzitter, trad om persoonlijke redenen af en ook uit het bestuur. Met name
gebrek aan tijd dwong haar tot dit besluit. Het voorstel van het bestuur Winand de Fraiture tot
haar opvolger te benoemen, werd unaniem door de leden aanvaard.
Mevrouw Vlug was aftredend als lid van de kascommissie en statutair niet herkiesbaar. De
heer Dekker werd in haar plaats benoemd. De heer A. van Dijk bleef lid van deze commissie,
de heer Van der Burg reserve-lid.
De vergadering besloot tot een contributieverhoging van € 5,- voor de eerste stem om de
daling van het eigen vermogen te remmen.
De stand van zaken c.q. de ontwikkelingen wat betreft het (voor)ontwerp bestemmingsplan
Oukoop en Negenviertel, het voorontwerp bestemmingsplan Plassengebied, Stichting VEEN,
en het Hoogheemraadschap van Rijnland werden besproken.
Het agendapunt “Jacht en visserij” leidde tot discussie, met name over het legaliseren van de
drijvende schiethutten.
Extern overleg
Joop Gravesteijn en Winand de Fraiture namen voor De Sluipwijkse Plassen deel aan de
vergaderingen van Stichting VEEN. Bij verhindering trad Jan Schouten als plaatsvervanger
op.
Peter van der Burg had voor De Sluipwijkse Plassen zitting in het Overlegplatform Toekomst
Reeuwijkse Plassen (OTRP).
Peter is tevens de plaatsvervanger van Jos Straver in de Begeleidingsgroep Maatregelen
Reeuwijkse Plassen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Joop Gravesteijn en Jan Kruijt participeerden in de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep Bestemmingsplan Plassengebied.
Mirjam Dekker zat tot haar aftreden in mei aan tafel bij het convenantoverleg (wethouder en
voorzitters van de eigenarenverenigingen en de samenwerkende watersportverenigingen)
van Stichting VEEN. Vanaf mei nam Winand de Fraiture dit stokje van haar over.
Joop Gravesteijn heeft zitting in de overleggroep Gouwe Wiericke, waarin de problemen van
het veenweide-landschap (gebied tussen de Hollandse IJssel, de Meije en Gouwe) worden
besproken.
Het streven blijft bij alle externe bijeenkomsten, daar waar dit is toegestaan, met twee
vertegenwoordigers vanuit De Sluipwijkse Plassen aanwezig te zijn. Helaas is dit niet altijd
haalbaar door gebrek aan voldoende mensen hiervoor.
Voortgang nieuw bestemmingsplan Reeuwijkse Plassengebied
Het unaniem advies van eind 2008 van de Klankbordgroep Bestemmingsplan Reeuwijkse
Plassengebied werd verwerkt in de Gebiedsvisie Plassengebied van februari 2009. In deze
visie zijn de uitgangspunten en beleidslijnen voor het nieuwe bestemmingsplan verwoord. De

visie werd in 2010 door de gemeenteraad van Reeuwijk vastgesteld op één onderdeel na, nl.
het voorstel voor het toestaan van bergruimte op onbebouwde recreatiepercelen. In 2011
heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Bodegraven-Reeuwijk de zaak
weer opgepakt.
De drie eigenarenverenigingen kwamen in onderling overleg tot een gezamenlijke visie.
Deze behelst het toestaan van bebouwing op percelen groter dan 400 m². Aan het mogen
bouwen wordt de verplichting gekoppeld de aanwezige natuur-, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden te behouden en te versterken. Door middel van het toestaan van
een ruimte voor het bergen van materiaal en kunnen schuilen moet het voor de eigenaren
aantrekkelijker worden onderhoud te plegen, zodat met name de eilanden kunnen worden
behouden. Dat is het doel dat de verenigingen nastreven. Daarom moet de eigenaar bij zijn
aanvraag ook een Landschap Versterkingsplan overleggen, waarin hij aangeeft hoe hij het
onderhoud gaat waarborgen. Daarnaast stellen de eigenarenverenigingen voor de grootte
van de bebouwing te koppelen aan de grootte van het perceel, nl. op percelen tot 400 m²
een bergkist toestaan van maximaal 2,5 m³ (is nu ook al toegestaan), op percelen tussen de
400 en 4.000 m² mag een schuilhut worden gebouwd van tenminste 12 m³ (exacte omvang
te bepalen aan de hand van het oppervlak) en op percelen groter dan 4.000 m² een ruimte
van maximaal 28 m³. N.B. Onder perceel wordt hier het oppervlak aan land verstaan.
Begin 2012 rondde de klankbordgroep het onderwerp af met een advies dat grotendeels het
hiervoor genoemde standpunt van de verenigingen van eigenaren behelsde. Het advies van
het college aan de raadscommissie week daar echter opnieuw van af en ook de gemeenteraad bracht nog een aantal wijzigingen aan.
Het raadsbesluit van 4 juli 2012 omvat uiteindelijk de volgende regeling:
1. Perceel kleiner dan 300 m²:
- 1 bergkist van 2,5 m³ of een dagtent van 12 m³ tijdens het zomerseizoen
- een steiger van 3 m²
2. Perceel tussen 300 m² en 4.000 m²:
- 1 schuilhut/berging van 14 m³ of een dagtent van 12 m³ tijdens het zomerseizoen
- een steiger van 3 m²
3. Perceel groter dan 4.000 m²:
- 1 schuilhut/berging van 18 m³ of een dagtent van 12 m³ tijdens het zomerseizoen
- een steiger van 6 m²
Op basis van de uitgangpunten van de Gebiedsvisie en het besluit van de gemeenteraad
van 4 juli 2012 werd een voorontwerp bestemmingsplan Plassengebied opgesteld. Het
voorontwerp lag begin 2013 ter inzage. De Sluipwijkse Plassen heeft een inspraakreactie
ingediend. Naast het wijzen op een aantal fouten en onvolledigheden heeft de vereniging
aangegeven, dat zij wat betreft de onbebouwde percelen vasthoudt aan het visie van de drie
eigenarenverenigingen.
De leden werden geïnformeerd en geadviseerd de door de gemeente georganiseerde
inloopavonden te bezoeken, indien er vragen waren over het voorontwerp of de in het plan
opgenomen bestemming van hun eigendom.
Het antwoord van de gemeente op de inspraakreacties was eind 2013 nog niet gereed.
Stand van zaken bestemmingsplan Oukoop en Negenviertel
In het huidige bestemmingsplan Reeuwijkse Plassengebied zijn ook de polders Oukoop en
Negenviertel opgenomen. Gelet op de voorgenomen natuurontwikkeling in deze polders in
samenhang met de realisering van een natuurboerderij en landgoed Wiltenburg, heeft de
gemeente besloten voor Oukoop en Negenviertel een “eigen” bestemmingsplan op te stellen.
In april 2013 heeft De Sluipwijkse Plassen een inspraakreactie op het voorontwerp van dit
plan ingediend. De opmerkingen betroffen met name de ontwikkeling van het aantal nieuw te
bouwen huizen op landgoed Wiltenburg.
In de Nota van Inspraak en Overleg heeft de gemeente deze opmerkingen afgewezen. In
oktober heeft De Sluipwijkse Plassen in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan dit
onderdeel opnieuw aangekaart. Begin 2014 wordt de reactie van de gemeente op de
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zienswijzen verwacht. Daarna wordt het ontwerp behandeld in de raadscommissie Openbare
Ruimte en vervolgens in de gemeenteraad.
De leden zijn over alle door De Sluipwijkse Plassen genomen acties geïnformeerd.
Oukoopsedijk 10
Oukoopsedijk 10 is een voormalig agrarisch bedrijf. Het perceel is destijds aangekocht door
Beheermaatschappij Goudriaan Jongerius met de bedoeling de agrarische opstallen te
slopen en het terrein te herontwikkelen. Op het perceel staat een oude boerderij met de
status van gemeentelijk monument. Aanvankelijk was het de bedoeling dat, naast herbouw
van deze boerderij, twee nieuwe woningen zouden worden gerealiseerd. Aangezien deze
herontwikkeling niet paste binnen de regelgeving, is door De Sluipwijkse Plassen in 2009
bezwaar aangetekend tegen dit voornemen. Als gevolg daarvan is door dit plan een streep
gehaald.
De ontwikkelaar kwam eind 2010, vlak voor de fusie met Bodegraven, met een nieuw plan.
Dit plan is niet meer in behandeling genomen.
Begin 2013 besloot het College van Burgemeester en Wethouders tot intrekking van de
status van gemeentelijk monument om sloop van de boerderij mogelijk te maken. Het pand is
in bijzonder slechte staat. Omdat er echter geen garantie was, dat bij nieuwbouw in het
landschap passende bebouwing zou terugkomen, heeft De Sluipwijkse Plassen tegen dit
besluit beroep aangetekend. Bij de hoorzitting voor de Commissie Bezwaar en Beroep was
ook een afgevaardigde van de ontwikkelaar aanwezig. Omdat hij en De Sluipwijkse Plassen
graag tot een oplossing van het steeds verder verpauperende perceel willen komen, is in
september bij de gemeente een verzoek ingediend om voorwaarden te stellen aan de nieuw
te bouwen woningen, zodat zij passen in het landschap. Bij schriftelijke toezegging zou het
beroepschrift worden ingetrokken.
Eind 2013 was helaas noch een uitspraak van de Commissie Bezwaar en Beroep bekend
noch enige reactie van de gemeente op het voorstel vernomen.
Structuurvisie 2013 – 2020 “Vitaliteit in het Reeuwijkse Land”
Zowel de gemeente Bodegraven als de gemeente Reeuwijk hadden een structuurvisie. In
deze visie worden de uitgangspunten voor het beleid op hoofdlijnen vastgelegd. De fusie
noodzaakte de nieuwe gemeente één visie op te stellen voor de gehele gemeente.
De Sluipwijkse Plassen heeft op het ontwerp voor de nieuwe structuurvisie een zienswijze
ingediend wat betreft gedeelte over het plassengebied. Zij heeft hierin gepleit voor sturing op
extensieve recreatie, aandacht voor de verkeersproblematiek, het realiseren van een laaden loswal (bescherming van de wegen), de bodemdaling in Oukoop en Negenviertel en het
afremmen van een groot aantal nieuwe woningen bij sanering van agrarische bebouwing in
deze polders.
Van deze punten is de tekst over de recreatie en de bodemdaling in de definitieve versie
opgenomen. Voor de sanering van de agrarische bedrijven verwijst de gemeente naar de
provinciale regeling Ruimte-voor-ruimte; deze bepaalt de omvang van de nieuwbouw. De
gemeente sluit zich daarbij aan. Voor de verkeersproblematiek is aandacht, maar deze kan
niet in een structuurvisie worden opgenomen.
Stichting VEEN
In 2013 kwam Stichting VEEN negenmaal bijeen onder leiding van de in november 2011
aangetreden interim-voorzitter, de heer J. Löwik.
Vaarontheffingen en handhaving
In 2013 steeg het aantal verkochte jaarontheffingen ten opzichte van 2012 licht. Van de in
totaal 3320 (3244 in 2012) ontheffingen werden 380 tegen contante betaling door ‘t Wapen
verstrekt; de overige jaarontheffingen werden per bank betaald en de ontheffinghouder
toegezonden.
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Het aantal dagontheffingen vertoonde een aanzienlijke daling, dat van de weekontheffingen
bleef gelijk. In 2013 werden 361 dag- en 82 weekontheffingen uitgegeven. Dat was in 2012
respectievelijk 699 en 81.
Met ingang van 2012 levert de gemeente haar aandeel voor de handhaving “in natura”, nl. in
de vorm van 100 uur van de BOA. VEEN betaalde voor 150 uur inzet van de BOA. Deze
opzet geldt voor een periode van drie jaar. De BOA werkt samen met de politie.
In 2012 ontstond discussie over de aanschaf van een boot voor de BOA door VEEN, voor De
Sluipwijkse Plassen een heikel punt. De aanleiding was het feit, dat de BOA geen gebruik
mag maken van de politieboot, indien er geen politieagent meevaart. De wil van de politie om
te handhaven in het plassengebied is er wel, maar deze taak heeft geen prioriteit. Dat houdt
in, dat er geen zekerheid bestaat wanneer er wel of niet kan worden gevaren. De gemeente
en andere vertegenwoordigers in VEEN vonden een “eigen” boot voor de BOA om deze
reden een verantwoorde uitgave. Aangezien de gemeente naar haar zeggen niet over de
financiële middelen hiervoor beschikt, werd VEEN gevraagd de kosten voor aankoop voor
haar rekening te nemen. De Sluipwijkse Plassen betwijfelde echter of dit de juiste oplossing
is. Naar haar mening was onvoldoende onderzocht of de nu ingeslagen weg om te kunnen
handhaven (met name door de BOA en aanvullend door de politie) de juiste en financieel
meest voordelige is. Begin 2013 heeft VEEN echter met meerderheid van stemmen voor de
aanschaf van de boot gekozen. De exploitatiekosten komen voor rekening van de gemeente.
Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied
Eén van de taken van VEEN is het toekennen van een financiële bijdrage aan projecten voor
natuurbehoud en natuurherstel vanuit de opbrengst van de vaarontheffingen door middel van
de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied. Het gaat om financiële ondersteuning in
de kosten voor herstel en/of aanleg van natuur- en landschapswaarden alsmede voor het
opheffen van achterstallig onderhoud in relatie tot natuurontwikkeling.
Informatie over de Stimuleringsregeling staat op de website: www.stichtingveen.nl. Informatie
is ook verkrijgbaar bij mevrouw Cynthia Teves, ambtelijk secretaris van Stichting VEEN,
Bloeme 24, 2811 AR Reeuwijk, telefoonnummer 0182 – 393317. Aanvragen dienen naar dit
adres te worden gezonden.
In 2012 is gestart met de evaluatie en actualisatie van de Stimuleringsregeling. Deze is in
2013 voortgezet en krijgt in 2014 zijn beslag. De maximale bijdrage is inmiddels al verhoogd
van 35% naar 70% van de projectkosten.
Adviescommissie
De bij Stichting VEEN ingediende verzoeken voor een bijdrage aan een project op grond van
de Stimuleringsregeling worden van een advies voorzien door een Adviescommissie. Deze
bestaat uit drie leden, de heren Bert Verver, Johan Bezemer en Jan Kruijt.
Door de opheffing van Landschapsbeheer Zuid-Holland zag de heer Bezemer, werkzaam
voor deze stichting, zich genoodzaakt zijn functie neer te leggen.
In samenhang met de evaluatie van de Stimuleringsregeling wordt ook de rol van de adviescommissie geëvalueerd. Het feit, dat de Stichting Bemiddeling Natuurherstel (SBN) die
particulieren ondersteunde bij het doen van subsidieaanvragen in het plassengebied in 2014
wordt opgeheven, speelt hierbij eveneens een rol. Bezien wordt of deze taak en de ruime
ervaring van deze stichting op enigerlei wijze kan worden ondergebracht bij VEEN of een
andere organisatie.
Projecten in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland
In plas Gravekoop ligt een lint van legakkers langs de Kerfwetering (ook wel Karrewetering
genoemd). Deze legakkers worden al jarenlang met wegspoelen bedreigd. Samenwerking
tussen Stichting VEEN, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de eigenaren leidde tot het
project Kerfwetering, waarmee deze ook in cultuurhistorisch opzicht waardevolle strook
eilanden kan worden behouden. Het eigendom van het grootste deel van de legakkers is
ondergebracht in de inmiddels opgerichte Stichting Kerfwetering. Aan deze stichting worden
ook de subsidies uitgekeerd. Een stuurgroep, waaraan ook een vertegenwoordiger van
VEEN deelneemt, begeleidt het project. De uitvoering is eind 2013 gestart.
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Inzet gelden uit de “Zandwinpot” en renteopbrengsten
VEEN beschikt tevens over de zogenaamde “zandwinpot” (circa € 450.000,-). Dit bedrag is in
2001 beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat ter compensatie voor de verloren natuurwaarden in Broekvelden/Vettenbroek als gevolg van de zandwinning. Voorwaarde is, dat het
geld besteed moet worden aan projecten, die de watervegetatie ten goede komen in het
“oude” plassengebied.
Vanuit deze gelden wordt, in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, een
natuurvriendelijke oever in plas Klein Vogelenzang aangelegd. In deze plas wordt tevens een
proef genomen met een doorvaarbare afsluiting ter hoogte van de brug HortemansdijkZoetendijk, zodat de plas wordt geïsoleerd. Het baggeren van deze plas moet laten zien wat
het effect op termijn is voor de waterkwaliteit.
Daghaven recreatieterrein aan de Twaalfmorgen
Het recreatieterrein aan de Twaalfmorgen is eigendom van het Recreatieschap Reeuwijkse
Plassen e.o. De hier gelegen daghaven was in slechte staat. Omdat voor een volledig herstel
het recreatieschap geen voldoende middelen beschikbaar had, besloot zij deze haven te
sluiten. Dit besluit bracht grote onrust teweeg. Het is in het achterste deel van het plassengebied het enige openbaar toegankelijke terrein en voorziet in een behoefte.
Stichting VEEN stelt voor het herstel geen financiële bijdrage beschikbaar, maar de binnen
VEEN hierover gevoerde de discussie gaf wel de aanzet voor de vorming van een werkgroep
(zie ook “Gebiedsdeals”).
Deze werkgroep is onafhankelijk van VEEN. Hij zorgde voor een voorlopig herstel en zal in
2014 een definitieve oplossing verder uitwerken.
Gebiedsdeals
Het rijk heeft een groot deel van de zorg voor landschap, natuur, recreatie en landbouw (“de
groene ruimte”) overgedragen aan de provincies.
De provincie Zuid-Holland heeft in haar Beleidsvisie Groen beschreven hoe zij de groentaak
wil gaan oppakken. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen wordt aangegeven in
welke groenprojecten zij gaat investeren. Hierbij gaat het niet alleen om zaken als de
Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden, maar ook om de aanleg van fiets- en
wandelpaden en vaarroutes. Het streven is deze projecten samen met andere partijen te
realiseren.
De voorzitter van VEEN en de heer Van Hees hebben naar aanleiding van een positief
overleg met de provincie een lijst opgesteld van mogelijke projecten in het Reeuwijkse
Plassen gebied en directe omgeving. Gelet op de doelstelling van het uitvoeringsprogramma
staan op deze lijst met “gebiedsdeals” zeer uiteenlopende projecten. Dus niet alleen het
opknappen van eilanden, maar ook educatieve en kunstprojecten, aanleg van wandelpaden,
de versmalling van de doorvaart bij Vrijhoef, het verder opknappen van het recreatieterrein
(en daghaven) aan de Twaalfmorgen en het realiseren van kano- en roeiverbindingen tussen
de plassen en omringende recreatiegebieden. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.
De Sluipwijkse Plassen is van mening, dat projecten moeten passen binnen de visie over
extensieve recreatie, zoals verwoord in de Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen. Deze visie is,
dat de Reeuwijkse Hout de poort en de zeef voor het gebied is. Dat betekent onder andere
geen nieuwe fiets- en wandelpaden dwars door het gebied. De projecten moeten ook
draagvlak hebben binnen het gebied. Zij zal vanuit deze invalshoek ieder voorgesteld project
kritisch bekijken.
Stichting Kennis- en Adviescentrum Reeuwijkse Plassen
In 2013 is het initiatief genomen voor het oprichten van Stichting Kennis- en Adviescentrum
Reeuwijkse Plassen (KARP). Doelstelling is de aanwezige kennis over het plassengebied te
bundelen. Partijen die actief zijn in behoud van natuurwaarden in het gebied, kunnen een
beroep doen op deze kennis en advies vragen. De secretariële taken worden verzorgd door
Adessium, een stichting die maatschappelijke instellingen ondersteunt.
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Het bestuur zal in eerste instantie worden gevormd door Albert Velsink, Jan Rupke en Jan
Löwik, allen op persoonlijke titel. Het bureau zal waarschijnlijk worden bemand door Jan
Elzinga, voormalig burgemeester van Reeuwijk.
Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP)
Het OTRP is een overlegplatform waarin een groot aantal bij het plassengebied betrokken
partijen en organisaties vertegenwoordigd zijn, alsmede de gemeente, het hoogheemraadschap en het recreatieschap. De Sluipwijkse Plassen werd hier in 2013 vertegenwoordigd
door Peter van der Burg.
De fusie heeft de vraag opgeroepen in welke vorm het OTRP moet worden voortgezet. De
Sluipwijkse Plassen is voorstander van de oorspronkelijke rol: een discussie tussen partijen
over plannen en meningen in het plassengebied om inzicht te krijgen in de achterliggende
motivatie. Daarmee ontstaat een genuanceerd(er) beeld van het waarom van de handelwijze
van ieder en kan van daaruit een mogelijke samenwerking gestalte krijgen.
Het OTRP formuleert geen beleid en heeft geen uitvoeringskracht.
Hoogheemraadschap van Rijnland
Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen
Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelde in 2007 de Begeleidingsgroep Maatregelen
Reeuwijkse Plassen in. Aan 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 project in de Sloene is daar een voorbeeld van als ook de afkoppeling van de
landbouwpolders en het buiten werking stellen van het gemaal aan de Twaalfmorgen.
KaderRichtlijn Water
De KaderRichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn (wet), die de lidstaten aanzet tot het
verbeteren van de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. De waterschappen zijn eindverantwoordelijk voor het behalen van het gewenste resultaat.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het kader van deze richtlijn voor het plassengebied een pakket maatregelen uitgewerkt om uiterlijk in 2015 te kunnen voldoen aan de
door Rijnland zelf bepaalde norm voor ecologisch gezond water. Het project draagt de naam
“Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen Schoon & mooi”.
Eén van de maatregelen is het streven naar 20 km natuurvriendelijke oever in het plassengebied. Uit onderzoek bleek, dat reeds circa 8 km aan de eisen voldoet, hetgeen inhoudt dat
Rijnland 12 km nieuw wilde aanleggen. Daarbij nam zij de kosten voor haar rekening. In
2012 startte de uitvoering. In 2014 moet het gehele project zijn afgerond.
Een andere voorgenomen maatregel, de versmalling van de doorgang bij de Vrijhoef om de
opstuwing van water in het achterste deel van het plassengebied te verminderen, kwam
wegens gebrek aan geld te vervallen.
Voor de jaren na 2014 heeft Rijnland haar plannen voor het plassengebied opgenomen in
het “Gebiedsdocument Reeuwijkse Plassen”.
Op het concept hiervan heeft De Sluipwijkse Plassen in het najaar van 2013 gereageerd . Zij
heeft (weer) met nadruk naar voren gebracht, dat de kennis en ervaring binnen het gebied
nog steeds onvoldoende door Rijnland wordt benut. Verder heeft zij gevraagd om een goede
monitoring van door Rijnland genomen maatregelen, aandacht voor de baggerproblematiek
en goede voorlichting aan de eigenaren indien flexibel peilbeheer wordt doorgevoerd.
Op deze inbreng was eind 2013 nog geen reactie ontvangen.
Visserij
Vanaf 1 mei 2008 geldt de nieuwe Visserijwet. Het recht van het vissen met fuiken door de
particuliere eigenaar kwam daarmee te vervallen. Een aantal particulieren richtte in 2010 de
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“Coöperatie van Vissers De Schakel U.A.” op. Deze organisatie fungeert als visserijbedrijf.
Haar deelnemers kunnen op basis hiervan met beroepsvistuig vissen.
Helaas ontbreekt het om diverse redenen aan een samenwerking tussen De Schakel en de
zelfstandige beroepsvissers, hetgeen een goed visstandbeheer niet ten goede komt.
De Sluipwijkse Plassen telt onder haar leden zowel beroepsvissers als deelnemers aan De
Schakel. In het belang van het gebied en daarmee alle eigenaren acht zij het van groot
belang, dat alle partijen toch tot een goede en constructieve samenwerking komen op basis
van onderling respect en vertrouwen.
De gemeente tracht door middel van gesprekken te onderzoeken of er mogelijkheden zijn
partijen bij elkaar te brengen. In 2013 is in deze opnieuw weinig vooruitgang geboekt.
Vrijwilligersprijs 2013
Het bestuur heeft erelid Jan Kruijt voorgedragen voor de (individuele) Vrijwilligersprijs 2013.
Deze prijs wordt jaarlijks in het najaar door de gemeente uitgereikt aan een persoon of
organisatie die zich als vrijwilliger bijzonder heeft ingezet voor een maatschappelijk doel.
Jan is voorgedragen wegens zijn grote bijdrage aan het behoud van natuur, landschap en
cultuurhistorie in het plassengebied en aanliggende polders. Niet alleen wat betreft de Put
van Kruijt met zijn informatieve rondvaarten, maar met name voor zijn werkzaamheden voor
Stichting VEEN, SBN, Gouwe-Wiericke West, OTRP en natuurlijk De Sluipwijkse Plassen.
Hij behoorde tot de zes genomineerden, maar de prijs ging helaas aan hem voorbij. Ook de
Publieksprijs werd een ander toebedeeld, ondanks de stem die leden van De Sluipwijkse
Plassen en anderen die het werk van Jan zeer waarderen, op hem uitbrachten.
Speerpunten voor 2014
►

►

►

►

►
►

►

Voor het nieuwe bestemmingsplan zal vinger aan de pols worden gehouden en waar
nodig actie ondernomen in de procedure. Uiteraard in samenspraak met de Algemene
Ledenvergadering.
Binnen Stichting VEEN dient een helder beleidskader te worden uitgezet vanuit haar
doelstellingen. Dit moet tevens de basis vormen voor de besteding van de gelden. Een
goede samenwerking en het één lijn trekken met de andere twee eigenarenverenigingen
is van belang om zowel de belangen van de eigenaren als behoud van het waardevolle
karakter van het gebied te waarborgen.
Het vervolg op het programma “Schoon & mooi” van het Hoogheemraadschap van
Rijnland zal op de voet worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor de legger en de waterdiepte van de plassen. Bij beide punten wordt gestreefd naar overleg en samenwerking.
De gemeente Reeuwijk-Bodegraven en provincie Zuid-Holland hebben bevordering van
toerisme en recreatie hoog op de agenda staan. Het Groene Hart speelt daarin een
hoofdrol en daarbinnen het Reeuwijkse Plassengebied. Deze ontwikkeling baart zorg.
Het noopt tot een zo sterk mogelijke vuist maken vanuit het gebied. Een groter aantal
leden en samenwerking met andere partijen is daarom niet alleen gewenst, maar
noodzaak.
De Sluipwijkse Plassen zal in het convenantoverleg en het OTRP aandacht vragen voor
de verkeersveiligheid in het gebied en de baggerproblematiek.
In het afgelopen jaar is opnieuw gebleken, dat bij een groot deel van het gemeentelijk
apparaat het plassengebied en het complexe karakter daarvan onvoldoende bekend
zijn. Dit vraagt om niet aflatende aandacht.
De evaluatie van de legalisering in 2012 van de naaktrecreatie op het recreatieterrein
aan de Twaalfmorgen. Voorwaarde daarvoor is, dat het bestuur hiertoe onderbouwde
informatie ontvangt van leden en bewoners van de Twaalfmorgen.

Tot slot
Het bestuur is voor een goede uitoefening van haar taken mede afhankelijk van de door haar
leden ingebrachte informatie over gesignaleerde problemen en wat zij belangrijke aandachtpunten vinden. Zij brengt dit graag nogmaals onder de aandacht.
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Blijft staan:
Het kunnen oppakken van een aantal zaken is afhankelijk van de hiervoor beschikbare
mensen, zowel in het bestuur als daarbuiten. In het afgelopen jaar is opnieuw gebleken, dat
de taken van de bestuurders steeds meer tijd, aandacht en inzet. De problematiek en politiek
zijn immers complex. En dit terwijl niet alle de bestuursfuncties zijn gevuld, een zorgelijke
ontwikkeling.
Het bestuur is Jos Straver, Peter van der Burg, Jan Kruijt, Mirjam Dekker en Jan Schouten
dan ook bijzonder dankbaar voor hun ondersteuning.
Eugène Kraan heeft op voordracht van De Sluipwijkse Plassen op persoonlijke titel deelgenomen aan het overleg over de vernauwing van de doorgang bij Vrijhoef. Zijn inzet is zeer
op prijs gesteld.
Meer hulp is en blijft echter niet alleen welkom, maar ook noodzakelijk om het belang van de
leden goed te kunnen dienen.
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