Jaarverslag 2015
Het bestuur
In 2015 vergaderde het bestuur zesmaal. Voor het bestuur was 2015 een kritiek jaar, omdat
het aantal bestuursleden verder afnam, namelijk van drie per 1 januari naar twee na de
Algemene Ledenvergadering in juni. Op de extra Algemene Ledenvergadering in augustus
trad gelukkig één nieuw bestuurslid toe, maar bleef de formele, minimale bezetting en
daarmee capaciteit van het bestuur zorgwekkend. Het bestuur prijst zich gelukkig, dat op de
ledenvergadering in augustus de heer Six van Leeuwen en naderhand in het najaar van
2015 de heer Jan Schouten zich meldden als mogelijk toekomstig kandidaat voor een
bestuursfunctie. Ter voorbereiding nemen zij vanaf respectievelijk augustus en het najaar
deel aan de bestuursvergaderingen.
Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Algemene Ledenvergadering d.d. 1 juni 2015
Op 1 juni 2015 werd de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden.
De voorzitter, Winand de Fraiture, opende de vergadering en heette allen welkom, met name
de gastspreker, de heer Bert Stolk, secretaris van het Wijkteam Sluipwijk.
Op de agenda stond als eerste de toelichting van Bert Stolk op het doel en de rol van het
Wijkteam Sluipwijk. Het doel van een wijkteam is het vormen van een schakel tussen de
inwoners en gemeente op het gebied van leefbaarheid in de woonomgeving. Het team heeft
ook een signaleringsfunctie. Hij vertelde met welke problematiek het wijkteam Sluipwijk zich
met name bezighoudt. Een belangrijk item is de verkeersproblematiek (verwarrende
tonnage-aanduiding, een woud aan verkeersborden, zwaar transport, onveilige situaties door
onder andere hard rijden en groepen wielrenners). Uit de zaal kwamen vragen over onder
andere zwerfafval en wegschade.
Winand de Fraiture bedankte de heer Stolk hartelijk voor de boeiende informatie.
De vergadering werd voortgezet met de formele agendapunten. Na de bespreking en de
goedkeuring van het jaarverslag 2014, de jaarrekening 2014 en begroting voor 2015 stond
de verkiezing van bestuursleden op de agenda.
Winand de Fraiture had van tevoren meegedeeld per 1 juni het bestuur te verlaten. Hij had
bij zijn aantreden in 2013 al aangegeven, dat hij voor hooguit één jaar voorzitter wilde zijn
(het zijn er toch nog twee geworden).
Bestuur en leden respecteerden het besluit van Winand om af te treden, maar betreurden
het zeer. Joop Gravesteijn bedankte hem voor zijn inzet en werkzaamheden voor de
vereniging en overhandigde een passend cadeau.
Peter Versteeg, penningmeester, was herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen.
Door het aftreden van Winand kwam het aantal vacatures binnen het bestuur op drie. Helaas
hadden zich hiervoor geen kandidaten gemeld. Het bestuur bestond per 1 juni dus alleen
nog uit de secretaris, Joop Gravesteijn, en de penningmeester, Peter Versteeg.
De statuten bepalen, dat in het geval dat het bestuur nog slechts twee leden telt, binnen
twee maanden een Algemene Ledenvergadering gehouden moet worden om ten minste één
vacature in te vullen, zodat het bestuur de vereiste drie leden telt. Deze situatie ontstond op
1 juni. Vastgesteld werd, dat een extra Algemene Ledenvergadering vereist was.
Met dank van Joop Gravesteijn voor hun bijdrage aan de kascommissie traden de heren
Dekker en Van der Burg als leden van deze commissie af. De heer Richters bleef lid; de
heren Eerland en Terborg meldden zich aan als nieuw (reserve)lid.
Na de pauze kwamen de voortgang van het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied,
ontwikkelingen binnen Stichting VEEN en plannen van het Hoogheemraadschap van
Rijnland aan de orde.

Voor het bestemmingsplan had de drie eigenarenverenigingen gezamenlijk een zienswijze
ingediend. Niet alle ingediende punten werden gehonoreerd. De vraag en de daaruit
volgende discussie of na vaststelling hiervoor een procedure moest worden aangegaan bij
de Raad van State leidden tot het besluit van deze procedure af te zien.
Bij de bespreking van de ontwikkelingen binnen Stichting VEEN werden vragen gesteld over
het besluit van Winand de Fraiture uit het bestuur van Stichting VEEN te stappen. Hij gaf
aan, dat hij zich niet kon verenigen met de door de Stuurgroep voor de Gebiedsdeal Fase 1
gevolgde procedure bij de uitvoering van het eerste hieronder vallende project. Dit antwoord
leidde tot een levendige discussie met als resultaat, dat werd besloten een brief aan het
bestuur van Stichting VEEN te zenden voor “wederhoor”.
Het bestuur zegde toe, de plannen en projecten van het Hoogheemraadschap kritisch te
blijven volgen. De Sluipwijkse Plassen blijft voorstander van en vasthouden aan het hierbij
betrekken van de bewoners van het gebied, gelet op hun kennis en ervaring.
Algemene Ledenvergadering d.d. 24 augustus 2015
Deze extra Algemene Ledenvergadering kende twee agendapunten. Als eerste de verkiezing
van een nieuw bestuurslid om statutair te voldoen aan een bestuur van minimaal drie leden.
Ten tweede een toelichting door de heer Jan Löwik, interim-voorzitter van Stichting VEEN,
en de heer Theo van den Pangaard, voorzitter van de Stuurgroep Gebiedsdeal, op de
gevolgde procedure bij de uitvoering van het eerste project van de Gebiedsdeal Fase 1.
Voor de vacatures binnen het bestuur had de heer Hans Richters zich kandidaat gesteld. Hij
werd bij acclamatie benoemd. Daarmee bestond het bestuur weer uit drie leden, maar
slechts tijdelijk. Peter Versteeg moest namelijk op 1 oktober 2015 aftreden wegens verkoop
van zijn eigendom in het plassengebied. Hierdoor zou het bestuur per deze datum dus
opnieuw uit slechts twee leden bestaan en zou weer een extra Algemene Ledenvergadering
moeten worden gehouden voor verkiezing van in ieder geval één nieuw bestuurslid.
De heer Six van Leeuwen gaf aan, dat hij graag de bestuursvergaderingen wilde bijwonen
met het oog op het zich mogelijk kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur
heette hem van harte welkom.
Uiteindelijk ging de ledenvergadering ermee akkoord, dat het bestuur voorlopig uit twee
bestuursleden bestaat met het oog op de mogelijke kandidaatstelling van en benoeming tot
bestuurslid van Six van Leeuwen op de reguliere Algemene Ledenvergadering in het eerste
halfjaar van 2016. Tot deze vergadering blijft Peter Versteeg de financiële belangen
behartigen. Joop Gravesteijn treedt, waar dit is vereist (convenantoverleg bijvoorbeeld), op
als waarnemend voorzitter.
Vervolgens lichtten Jan Löwik en Theo van den Pangaard de Gebiedsdeal toe. Voor de
uitvoering van de projecten is een Stuurgroep ingesteld, die werkt volgens de procedures die
zijn vastgelegd in een door het bestuur van Stichting VEEN vastgesteld Plan van Aanpak.
Jan en Theo legden uit waarom zij van mening zijn, dat de procedure voor het eerste project
correct is verlopen. De vragen en daarop volgende discussie leidden ertoe, dat zij toegaven,
dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdiende en op iedere mogelijke schijn van
belangenverstrengeling beter moest worden gelet. Uiteindelijk gaf de openheid van beide
kanten een genuanceerder beeld en kon het onderwerp met (een zeker) begrip voor elkaars
standpunt worden afgesloten.
Extern overleg
Tot april 2015 namen Joop Gravesteijn en Winand de Fraiture voor De Sluipwijkse Plassen
deel aan de vergaderingen van Stichting VEEN. Na het vertrek van Winand uit VEEN nam
Jan Schouten, al vaste plaatsvervanger bij verhindering, diens plaats in.
Peter van der Burg heeft voor De Sluipwijkse Plassen zitting in het OTRP (Overlegplatform
Toekomst Reeuwijkse Plassen). Dit platform kwam in 2015 helaas geen enkele maal bijeen.
Winand de Fraiture was tot april aanwezig bij het convenantoverleg van Stichting VEEN
(wethouder en voorzitters van de eigenarenverenigingen en samenwerkende watersportverenigingen). Na april nam Joop Gravesteijn deze taak over.
De Sluipwijkse Plassen is als maatschappelijk partner betrokken bij het Veenweide
Convenant Gouwe Wiericke. Dit convenant is een samenwerkingsverband tussen de
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Provincie Zuid-Holland, een aantal gemeenten en waterschappen om de problemen rond het
veenweidegebied gelegen tussen Hollandse IJssel, de Meije en de Gouwe integraal aan te
pakken. In het overleg wordt een aantal zaken met betrekking tot recreatie, natuur en
economie in het oostelijk deel van de Provincie Zuid-Holland besproken. In 2016 is er
eenmaal overleg geweest; daarbij waren Joop Gravesteijn en Hans Richters aanwezig. Meer
informatie hierover is te vinden via de website van De Sluipwijkse Plassen.
Mirjam Dekker is betrokken bij gesprekken over het herstel van de daghaven en herinrichting
van het recreatieterrein aan de Twaalfmorgen. Ter financiering van het opknappen van de
daghaven heeft Stichting VEEN in 2015 subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland,
de zogenaamde Gebiedsdeal Fase 2. Deze aanvraag is in december 2015 goedgekeurd. In
2016 worden de plannen nader uitgewerkt.
Corrie Vlug, Marjolein Buitelaar en Jan Kruijt namen deel aan het door de gemeente
georganiseerde overleg over de herontwikkeling van Oukoopsedijk 10.
Het streven was en is bij externe bijeenkomsten altijd, waar dit is toegestaan, met twee
vertegenwoordigers vanuit De Sluipwijkse Plassen aanwezig te zijn. Helaas is dit niet langer
haalbaar door gebrek aan voldoende mensen hiervoor.
Nieuw bestemmingsplan Reeuwijkse Plassengebied
In december 2014 is door de drie eigenarenverenigingen voor het ontwerpbestemmingsplan
Reeuwijkse Plassengebied een gezamenlijke zienswijze ingediend. De Sluipwijkse Plassen
heeft in het opstellen hiervan een voortrekkersrol vervuld.
In april 2015 organiseerde de gemeente een inloopavond waar de indieners van zienswijzen
deze mondeling konden toelichten.
De gemeenteraad heeft op 24 juni 2015 het bestemmingsplan en de “Nota beantwoording
zienswijzen” vastgesteld. De nota omvat een aantal wijzigingen die naar aanleiding van
zienswijzen en geconstateerde onjuistheden zijn aangebracht aan de verbeelding, regels en
toelichting. Een aantal van de in de zienswijze van de eigenarenverenigingen opgenomen
punten waren in de nota verwerkt. Tegen de vaststelling kon voor de niet-gehonoreerde
punten beroep worden aangetekend bij de Raad van State. In de Algemene Vergadering van
1 juni 2015 gaven de leden aan af te zien van deze procedure. Ook de Vereniging van
Watereigenaren en rechthebbende gebruikers (VWR) en Vereniging Gravekoop hebben
geen beroep ingesteld.
Het bestuur van De Sluipwijkse Plassen heeft wel haar leden geïnformeerd over het moment
en de wijze waarop beroep kon worden aangetekend, zodat degene die deze procedure zelf
wilde aangaan dit tijdig en correct konden doen. Een aantal leden heeft inderdaad beroep
ingesteld. Het is niet bekend op welke termijn de uitspraak van de Raad van State kan
worden verwacht.
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. 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. Dit beroep en dat van drie andere organisaties is toegekend.
Bij de hoorzitting voor de Commissie Bezwaar en Beroep was ook een afgevaardigde van de
ontwikkelaar aanwezig. Omdat zowel hij als De Sluipwijkse Plassen graag tot een spoedige
oplossing voor het steeds verder verpauperende perceel wilden komen, zijn met Goudriaan
Beheer schriftelijke afspraken gemaakt over een beeldkwaliteitsplan, zodat het doel van De
Sluipwijkse Plassen, een bij herontwikkeling in het landschap passende bebouwing, zou
worden bereikt. Om de gang van zaken te bespoedigen heeft De Sluipwijkse Plassen na
deze afspraak haar beroep ingetrokken. Echter, de andere partijen bleven aan het beroep
vasthouden.
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In 2015 is op initiatief van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een overleg gestart om tot
een oplossing te komen. Ook De Sluipwijkse Plassen werd voor dit overleg uitgenodigd.
Corrie Vlug, Marjolein Buitelaar en Jan Kruijt hebben namens De Sluipwijkse Plassen de
bijeenkomsten bijgewoond. Het overleg bleek constructief. In december 2015 kon de
gemeente melden, dat een aanzet voor ontwikkeling was gegeven. Naar verwachting zal in
2016 de ontwikkeling definitief vorm krijgen.
Stichting VEEN
In 2015 kwam Stichting VEEN achtmaal bijeen onder leiding van de interim-voorzitter, de
heer Jan Löwik.
Vaarontheffingen en handhaving
In 2015 lag het aantal verkochte jaarontheffingen rond dat van 2014, namelijk 3342 in 2015
en 3363 in 2014. Begin 2015 besloot ’t Wapen te stoppen met de contante verkoop van alle
vaarontheffingen. ’t Vaantje, dat al dag- en weekontheffingen uitgaf, nam ook de verkoop van
jaarontheffingen op zich. Van de in totaal 3342 verstrekte jaarontheffingen werden er 247
door ‘t Vaantje verkocht. De overige jaarontheffingen werden per bank betaald en aan de
ontheffinghouder toegezonden.
Het totaal uitgegeven aantal dag- en weekontheffingen daalde opnieuw. In 2015 werden 198
dag- en 47 weekontheffingen verkocht. Dat was in 2014 respectievelijk 300 en 39.
In 2014 werd gestart met het opzetten van een systeem om de jaarontheffingen ook digitaal
te kunnen aanschaffen en betalen door middel van iDeal (“webwinkel”). De redenen hiervoor
zijn de kostenbesparing (minder handmatige handelingen) en het gebruiksgemak voor de
aanvrager. Na het aanmaken van een account kan hij zelf op ieder gewenst moment
vaartuigen toevoegen of verwijderen, gegevens wijzigen, enz. Begin 2015 is gestart met een
pilot door de leden van de drie eigenarenverenigingen uit te nodigen van deze wijze van
aanvragen gebruik te maken. In april werd de site voor alle aanvragers toegankelijk. Er
werden 310 ontheffingen op deze wijze uitgegeven. De website werd en wordt voortdurend
bijgesteld om het systeem verder te optimaliseren. Met ingang van 1 januari 2016 zal het ook
mogelijk zijn een dag/weekontheffing digitaal aan te vragen.
In 2015 is binnen Stichting VEEN uitgebreid gediscussieerd over een actualisering van alle
tarieven. Daarbij speelde de vraag hoe om te gaan met vaartuigen voor de verhuur en de
noodzaak de toename daarvan wel of niet te begrenzen, ook een rol. Uiteindelijk is besloten:
• voor de particuliere aanvrager gaat het aantal categorieën en tarieven naar twee;
• de dag- en weekontheffing wordt vervangen door een ontheffing voor “een week of korter”;
• de mogelijkheid tegen contante betaling een jaarontheffing aan te schaffen vervalt;
• voor vaartuigen bestemd voor de verhuur komt een apart, hoger tarief
Dit besluit moest in de vorm van een voorstel aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden
voorgelegd, omdat de tarieven voor de vaarontheffingen onder de leges vallen. In december
2015 heeft de gemeenteraad met het voorstel van Stichting VEEN ingestemd. De wijzigingen
werden 1 januari 2016 van kracht.
Met ingang van 2012 leverde de gemeente haar aandeel voor de handhaving “in natura”, te
weten de inzet van 100 uur van de BOA. VEEN betaalde voor 150 uur inzet van de BOA.
Deze opzet gold voor een periode van drie jaar en liep in 2015 af. Deze afspraak is voor de
volgende drie jaar (2016 t/m 2018) verlengd.
De BOA werkt samen met de politie.
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 en voor onderhoud
in relatie tot natuurontwikkeling.
De maximale bijdrage is 70% van de projectkosten met een maximum bedrag van € 27.000.
Ook regulier onderhoud is onder voorwaarden subsidiabel.
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De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke Adviescommissie. De commissie
brengt een advies uit aan het bestuur van Stichting VEEN, dat vervolgens de aanvraag wel
of niet goedkeurt.
Informatie over de Stimuleringsregeling is te vinden op de website: www.stichtingveen.nl.
Inlichtingen zijn ook verkrijgbaar bij mevrouw Teves, ambtelijk secretaris van Stichting
VEEN, Bloeme 24, 2811 AR Reeuwijk, telefoonnummer 0182 – 393317. Aanvragen dienen
naar dit adres te worden gezonden.
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 recreatieve voorzieningen. Het streven is deze projecten samen met andere, lokale partijen te realiseren.
Uitgangspunt is, dat de provincie 50% van de kosten van een project betaalt en de lokale
partij(en) de andere 50%. Afspraken hierover staan bekend als “gebiedsdeals”.
Stichting VEEN heeft in 2014 een subsidieaanvraag voor de Gebiedsdeal Reeuwijkse
Plassen en Veenweiden ingediend. De aanvraag is eind 2014 door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd. Gelet op de doelstelling van het uitvoeringsprogramma omvat de subsidie zeer
uiteenlopende projecten. Dus niet alleen het opknappen van eilanden, maar ook educatieve
projecten, workshops over beheer en mogelijk een kano-verbinding tussen de Wiericke en
Breevaart. Ook de versmalling van de doorvaart bij Vrijhoef is opgenomen, maar onderzocht
moet worden of dit project gezien de complexiteit haalbaar is. Deze projecten vallen in de
zogenaamde Gebiedsdeal Fase 1. Voor de uitvoering van de projecten is de Stuurgroep
Gebiedsdeal ingesteld. Hierin hebben zitting: Theo van den Pangaard, voorzitter, Marijke van
Riel, secretaris, en Wim van der Hoeven, lid. In 2015 is de Stuurgroep gestart met de
voorbereiding van deze projecten. In 2016 krijgt de uitvoering zijn beslag.
In oktober 2015 is voor het verdere herstel van de daghaven aan de Twaalfmorgen een
volgende subsidieaanvraag (Gebiedsdeal Fase 2) bij de provincie ingediend. Voor deze
aanvraag is in december een beschikking afgegeven. De aanvraag heeft plaatsgevonden in
overleg met de eigenaar van het recreatieterrein, de Groenalliantie Midden-Holland (in deze
alliantie is een aantal Zuid-Hollandse recreatieschappen opgegaan, waaronder Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o.). De voorbereiding van het project start in 2016.
Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP)
Het OTRP is een eind jaren negentig van de vorige eeuw opgericht overlegplatform waarin
een groot aantal bij het plassengebied betrokken partijen en organisaties vertegenwoordigd
zijn, alsmede de gemeente, het hoogheemraadschap en recreatieschap.
De fusie tussen de gemeente Reeuwijk en de gemeente Bodegraven riep de vraag op in
welke vorm het OTRP moet worden voortgezet c.q. in een andere vorm nieuw leven kan
worden ingeblazen. In 2015 is hierin geen vooruitgang geboekt. Het OTRP is in dit jaar niet
bijeen geweest. Het blijft echter het streven toch weer tot een platform te komen waarin bij
het plassengebied betrokken partijen met elkaar van gedachten kunnen wisselen over
plannen, inzichten en ervaring onder leiding van een nieuwe voorzitter (voorheen was dit de
wethouder met het plassengebied in zijn/haar “takenpakket”).
Hoogheemraadschap van Rijnland
Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen
Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelde in 2007 de Begeleidingsgroep Maatregelen
Reeuwijkse Plassen in. Aan deze werkgroep nam een groot aantal belanghebbende partijen
door middel van vertegenwoordigers deel. Het doel was het onderzoek naar het effect van
de maatregelen die de waterkwaliteit in het gebied kunnen verbeteren met elkaar te
bespreken.
Omdat vrijwel alle projecten zijn afgerond, besloot Rijnland de begeleidingsgroep op te
heffen. Alleen als de deelnemers agendapunten aandragen, wordt een bijeenkomst belegd.
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De Sluipwijkse Plassen vindt dit geen goede zaak. De gesprekken met Rijnland moeten
blijven plaatsvinden. Het is belangrijk dat ideeën, plannen en ervaringen (waaronder
monitoring van de projecten en de natuurvriendelijke oevers) kunnen worden uitgewisseld.
Het pleidooi voor een structureel overleg is neergelegd in de Zienswijze Voortgangsnota
KaderRichtlijn Water en de reactie op het ontwerp voor het WaterBeheerPlan 5.
Zienswijze Voortgangsnota 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.
De provincies moeten aan de EU de voortgang van de uitvoeringsmaatregelen van de
waterschappen in hun provincies melden. Voor de Voortgangsnota over 2010 tot 2015 van
de provincie Zuid-Holland kon een zienswijze worden ingediend.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het kader van de KWR 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”. In de Voortgangsnota stond reeds
aangegeven, dat de verlangde waterkwaliteit in 2015 nog niet zou worden bereikt. Ook dient
afgewacht te worden welk effect de uitgevoerde maatregelen op termijn sorteren.
De Sluipwijkse Plassen heeft in haar zienswijze, naast opmerkingen over een aantal feitelijke
onjuistheden, erop gewezen, dat 80% van het plassengebied particulier eigendom is en dat
draagvlak onder en medewerking van de eigenaren voor plannen van Rijnland onontbeerlijk
is. Een structureel overleg ter informatie en gedachtewisseling over problemen, wensen en
ideeën is daarom gewenst.
De provincie heeft in haar “Nota Beantwoording van Zienswijzen” opgenomen, dat zij de
wens van De Sluipwijkse Plassen bij Rijnland heeft neergelegd met het verzoek contact te
zoeken over de mogelijkheden van (structureel) overleg.
Bouwstenen voor WaterBeheerPlan 5
In februari 2015 deed Rijnland het WaterBeheerPlan 5 “Waardevol water” (WBP5) het licht
zien, het voorgenomen beleid voor 2016 - 2021. In dit plan stelt Rijnland, dat samenwerking
met de omgeving één van de doelstellingen is. Verrassend was, dat in het ontwerp WBP5 de
suggestie van De Sluipwijkse Plassen de eigenaren te betrekken bij het verzamelen van
gegevens van het grondwater (zie hierna) als voorbeeld van burgerparticipatie was
opgenomen. Ook in haar reactie op dit ontwerp plan heeft De Sluipwijkse Plassen gepleit
voor het blijven betrekken van de eigenaren als direct belanghebbenden bij plannen en
activiteiten, ook in vervolgtrajecten (beheer en monitoring). In deze zienswijze is eveneens
verzocht hiervoor een vorm van structureel overleg in te stellen. Het antwoord van Rijnland
en het definitieve WBP5 worden in 2016 verwacht.
Werkgroep metingen in verband met flexibel peilbeheer
In januari 2014 deed Rijnland een oproep om ideeën aan te dragen voor de aanpak van het
waterbeheer. De Sluipwijkse Plassen deed onder andere de suggestie de eigenaren te
betrekken bij het verzamelen van gegevens om het effect van de schommelingen van het
oppervlaktewater op het grondwater in kaart te brengen. Dit is gehonoreerd. Rijnland deed in
de Kijk op Reeuwijk een oproep om hieraan deel te nemen. Twaalf mensen melden zich aan,
waarvan zes leden van De Sluipwijkse Plassen. De metingen zijn in het najaar van 2014
gestart. In 2015 kwam de werkgroep onder leiding van Rijnland tweemaal bijeen om de
ervaringen uit te wisselen. De werkwijze is door alle betrokkenen, ook Rijnland, als positief
en constructie ervaren. Er is meer inzicht verkregen in de wisselende grondwaterstanden. De
resultaten zijn te vinden via de website van De Sluipwijkse Plassen.
Visserij
Na de fusie van de gemeente Reeuwijk met de gemeente Bodegraven heeft wethouder
Verkleij getracht een samenwerking tussen alle beroepsvissers en sportvissers tot stand te
brengen. Na het vertrek van mevrouw Verkleij wegens haar benoeming tot burgemeester
van Uitgeest viel de visserij in 2015 voortaan onder wethouder Knol. Er werd een begin
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gemaakt met het met elkaar in gesprek brengen van de partijen onder leiding van een
onafhankelijk voorzitter, de heer Jan Laan. Leidraad hierbij is de actualisering van het
“Visstandbeheerplan 2010-2014”. De eerste gesprekken zijn gevoerd en de aanzet voor de
actualisering is gegeven.
De Sluipwijkse Plassen juicht deze ontwikkeling toe. Afspraken tussen betrokkenen voor een
goed visstandbeheer zijn van groot belang voor het gebied (en daarmee voor de eigenaren).
Het is daarom te hopen, dat de partijen tot een goede en constructieve samenwerking
komen op basis van onderling respect en vertrouwen.
Speerpunten voor 2016
► 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.
► In het gebied is het Wijkteam Sluipwijk actief. In 2015 is een begin gemaakt met het
uitwisselen van informatie en ervaringen over zaken die in het gebied spelen. Dit zal
worden voortgezet, waar wenselijk geïntensifieerd.
► De plannen van het Hoogheemraadschap van Rijnland werden en worden gevolgd. De
Sluipwijkse Plassen blijft onverminderd streven naar overleg en samenwerking.
► Ontwikkelingen voor en binnen het plassengebied en wijzigende regelgeving/bemoeienis
vragen een voortdurend alert zijn. Ondersteuning van het bestuur door leden door zaken
te signaleren en melden en waar nodig een actieve bijdrage te leveren, is gewenst. De
mogelijkheden om hiervoor de website in te zetten, worden onderzocht. Suggesties zijn
van harte welkom!
► De projecten en activiteiten die zijn opgenomen in de door Stichting VEEN en provincie
Zuid-Holland overeengekomen Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden Fase
1 en Fase 2 worden nauwlettend gevolgd.
► De Sluipwijkse Plassen zal in het convenantoverleg en het OTRP aandacht vragen voor
de verkeersveiligheid in het gebied en de baggerproblematiek.
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 speerpunt graag nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht.
Ondanks alle ondersteuning van leden als Marjolein Buitelaar, Peter van der Burg, Mirjam
Dekker, Jan Kruijt, Jos Straver en Corrie Vlug, waar het bestuur deze mensen zeer dankbaar
voor is, blijft het voor zo’n klein aantal mensen moeilijk, zo niet onmogelijk, alle genoemde
speerpunten (goed) ten uitvoer te brengen.
In 2015 is ook duidelijk gebleken, hoe kwetsbaar het bestuur is. Naar het zich laat aanzien
komt het aantal bestuursleden in 2016 weer op vier (er blijft dan nog één vacature over).
Maar op het moment, dat één of meerdere mensen het bestuur verlaten (of uitvallen),
ontstaat het probleem opnieuw. Het blijkt steeds lastiger een vacature in te vullen. Dat baart
grote zorg over de continuïteit en dwingt tot nadenken over de vraag hoe de deze te
waarborgen. Het bestuur zal in 2016 in de Algemene Ledenvergadering deze vraag aan de
orde stellen.
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