Jaarverslag 2016
Het bestuur
In 2016 vergaderde het bestuur zevenmaal. Aan de vergaderingen waar de brainstorming
over de toekomst van De Sluipwijkse Plassen op de agenda stond, namen de leden Rob
Rijsdijk en Jan Kruijt deel. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun waardevolle bijdrage.
Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei 2016
Op 30 mei 2016 werd de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden.
Bij aanvang van de vergadering bestond het bestuur uit twee leden: Joop Gravesteijn,
secretaris, en Hans Richters, algemeen bestuurslid. Om deze reden leidde en opende Joop
de vergadering en heette hij allen welkom.
Zoals gebruikelijk werd begonnen met de formele agendapunten. Na de bespreking, goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en de begroting voor
2016 stond de verkiezing van bestuursleden op de agenda.
De heren Six van Leeuwen en Jan Schouten hadden zich kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie. Door beiden te benoemen tot bestuurslid kwam tot opluchting van een ieder
een eind aan de precaire situatie van het bestuur. De bestuursfuncties werden als volgt
verdeeld:
- Hans Richters, voorzitter,
- Joop Gravesteijn, secretaris,
- Six van Leeuwen, penningmeester,
- Jan Schouten, lid.
Joop droeg vervolgens de voorzittershamer over aan Hans, de nieuwe voorzitter.
Hans gaf te kennen, dat hij de functie van voorzitter met genoegen op zich nam, maar wel
onder een lichte voorwaarde. Het bestuur maakt zich grote zorgen over de toekomst van De
Sluipwijkse Plassen. Het aantal leden loopt terug (onder andere door de vergrijzing) en de
werving van nieuwe bestuursleden verloopt uiterst moeizaam. De andere twee eigenarenverenigingen, VWR en Gravekoop, kampen met dezelfde problemen. Het lijkt daarom
verstandig op termijn (circa vier jaar) toe te werken naar een intensievere samenwerking,
mogelijk zelfs fusie, met deze eigenarenverenigingen.
Met name de opmerking over de fusie leidde in de vergadering tot discussie en de vraag wat
de meerwaarde zou zijn. Uiteindelijk werd besloten als eerste dat wat De Sluipwijkse
Plassen deed en doet meer naar buiten en onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal het
bestuur met een aantal leden brainstormen over verdere weg(en) die zou(den) kunnen
worden bewandeld en op welke wijze een intensievere samenwerking met de andere
eigenarenverenigingen kan worden bereikt.
In ieder geval moest de communicatie via de website worden opgeschroefd. De website zal
worden gemoderniseerd. Alle belangrijke stukken moeten hier voortaan te vinden zijn. De
site dient ook een belangrijke rol te gaan spelen in de informatievoorziening.
Op verzoek van de leden zegde het bestuur tevens toe te onderzoeken of er mogelijkheden
zijn de internetvoorziening in het plassengebied te verbeteren.
In het kader van voorlichting waren Leo Bartelse, voorzitter van de Kamer voor de Binnenvisserij en Carola Leliveld, lid van de Kamer voor de Binnenvisserij, uitgenodigd voor
informatie over het “hoe en waarom” van de visrechten van de eigenaar van water en die van
de eigenaar van het plassengebied in het bijzonder. Aan de hand van een presentatie legde
Leo uit wat de visserijwet en de visrechten van de eigenaren inhouden. Ter sprake kwamen
zaken als “wat kan en mag de watereigenaar wel en niet, wie mag zich beroepsvisser
noemen, wat houden visrechten in, hoe kan de eigenaar regelen dat een ander mag vissen
op zijn water”. Daarna werden de door de aanwezigen gestelde vragen beantwoord.
De Sluipwijkse Plassen heeft de informatie over dit onderwerp samengevat in het document
“Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied”. Deze informatie is alle leden
per mail of post toegezonden.

Extern overleg
Joop Gravesteijn en Jan Schouten namen voor De Sluipwijkse Plassen deel aan de
vergaderingen van Stichting VEEN. Bij verhindering van een van beiden trad Hans Richters
of Six van Leeuwen op als plaatsvervanger.
Peter van der Burg heeft voor De Sluipwijkse Plassen zitting in het OTRP (Overlegplatform
Toekomst Reeuwijkse Plassen).
Hans Richters was na de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2016 aanwezig bij het
convenantoverleg van Stichting VEEN (wethouder en voorzitters van de eigenarenverenigingen en samenwerkende watersportverenigingen). Tot 30 mei had Joop Gravesteijn
deze taak op zich genomen.
De Sluipwijkse Plassen is als maatschappelijk partner betrokken bij het Veenweide
Convenant Gouwe Wiericke. Dit convenant is een samenwerkingsverband tussen de
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 eenmaal
overleg geweest; daarbij waren Joop Gravesteijn en Hans Richters aanwezig.
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 altijd
haalbaar door gebrek aan voldoende mensen hiervoor.
Oukoopsedijk 10
In 2015 is op initiatief van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een overleg gestart om tot
een oplossing te komen voor het pand Oukoopsedijk 10, een gemeentelijk monument dat in
zeer slechte staat verkeert. 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 en in 2016 definitief vorm
zou krijgen. Dit laatste is doorgeschoven naar 2017.
Stichting VEEN
In 2016 kwam Stichting VEEN zeven keer bijeen. Tot oktober stonden de vergaderingen
onder leiding van de interim-voorzitter, de heer Jan Löwik. Na een interim-periode van vijf
jaar droeg Jan in oktober de voorzittershamer over aan de heer Peter Blanken.
Vaarontheffingen en handhaving
Tot 2016 werden dag-, week- en jaarontheffingen uitgegeven op basis van drie categorieën
met bijbehorende tarieven. De ontheffingen konden per bank worden betaald of bij een
verkooppunt tegen contante betaling worden aangeschaft.
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 werd
besloten dat:
• het aantal categorieën en tarieven gaat 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.
In januari 2015 was reeds gestart met een pilot voor het digitaal aanvragen van een
jaarontheffing en betalen via iDEAL, waarna in april van dat jaar het systeem voor een ieder
toegankelijk werd gesteld. Met ingang van 2016 werd deze wijze van aanvragen en betalen
ook mogelijk voor de “ontheffing voor een week of korter”.
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Het streven is, dat met ingang van 1 januari 2017 het aanvragen van vaarontheffingen, met
uitzondering van die voor vaartuigen voor commercieel gebruik, in principe alleen nog
digitaal mogelijk is.
In 2016 werden 3283 jaarontheffingen aangeschaft (ter vergelijking: 3342 in 2015 en 3363 in
2014) en 328 ontheffingen voor een week of korter (ter vergelijking: 245 dag- en weekontheffingen in 2015 en 339 in 2014).
Van de jaarontheffingen werden 764 digitaal aangeschaft en van de ontheffingen voor een
week of korter 106.
Voor commercieel gebruik werden 17 jaarontheffingen en 2 ontheffingen voor een week of
korter uitgegeven.
Sinds 2012 levert de gemeente haar aandeel voor de handhaving “in natura”, te weten de
inzet van 100 uur van de BOA. VEEN betaalt 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 beschikt over een “eigen” handhavingsboot. Er wordt samengewerkt met de politie.
In 2016 werd de handhavingsboot 27 maal ingezet. Gecontroleerd werd op onder andere
vaarbewijzen, snelheid, het gedrag van jeugdigen, vissen zonder vergunning en het op
verboden plaatsen aanleggen van boten. De politie is gerechtigd ook te controleren op het
gebruik van alcohol.
Twee keer per jaar worden de problemen die zich bij het vaartoezicht voordoen onder leiding
van de burgemeester geëvalueerd door vertegenwoordigers van de gemeente BodegravenReeuwijk, Stichting VEEN, de BOA’s en 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.
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.
In 2016 werden vier projecten afgerond en opgeleverd.
Informatie over de Stimuleringsregeling is te vinden op de website: www.stichtingveen.nl.
Gebiedsdeals
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 Fase 1 ingediend. De aanvraag is eind 2014 door Gedeputeerde
Staten goedgekeurd. De Gebiedsdeal Fase 1 omvat niet alleen het opknappen van eilanden,
maar ook educatieve projecten, workshops over beheer en mogelijk een kanoverbinding
tussen de Wiericke en het plassengebied.
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 nam de voorbereiding van de projecten een aanvang. Eind 2016/begin
2017 is gestart met de uitvoering van de projecten die voorzien in het herstel van eilanden.
Ook de verbetering van de veiligheid bij de (nieuwe) brug in de Nieuwenbroeksedijk was één
van de projecten van de Gebiedsdeal Fase 1. Dit project is opgeleverd.
3

In oktober 2015 is voor het herstel van de daghaven aan de Twaalfmorgen een volgende
subsidieaanvraag (Gebiedsdeal Fase 2) bij de provincie ingediend. Voor deze aanvraag is in
december 2015 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 Recreatie-schap
Reeuwijkse Plassen e.o.). De voorbereiding van het project is gestart in 2016. Het streven is
ruim voor de zomer van 2017 op te leveren.
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
waren, alsmede de gemeente Reeuwijk, het hoogheemraadschap en recreatieschap.
De fusie tussen de gemeente Reeuwijk en de gemeente Bodegraven riep de vraag op in
welke vorm het OTRP moest worden voortgezet c.q. in een andere vorm nieuw leven kon
worden ingeblazen. Er is een nieuwe start gemaakt met een overleg waarin bij het
plassengebied betrokken partijen met elkaar van gedachten kunnen wisselen over plannen,
inzichten en ervaring onder leiding van een nieuwe voorzitter, de voormalige Reeuwijkse
wethouder Van der Smit. In 2016 is het OTRP eenmaal bijeen geweest.
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, heeft Rijnland in 2015 de begeleidingsgroep
opgeheven. Alleen in het geval dat de voormalige deelnemers agendapunten aandragen,
wordt een bijeenkomst belegd. 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. De Sluipwijkse Plassen blijft voorstander van, vasthouden aan
en hameren op het hierbij betrekken van de bewoners van het gebied, gelet op hun kennis
en ervaring. Waar en wanneer mogelijk brengt het bestuur dit standpunt naar voren. De
plannen en projecten van Rijnland worden kritisch gevolgd.
In 2016 heeft het bestuur bij Rijnland aangedrongen op een informatieavond over de stand
van zaken en het (gebrek aan) onderhoud van de door haar aangelegde natuurvriendelijke
oevers (nvo’s). Ondanks diverse toezeggingen schuift Rijnland deze avond iedere keer weer
op. De VWR, Gravekoop en Stichting VEEN kampen met hetzelfde probleem. Op dit moment
(mei 2017) wordt overlegd over een gezamenlijke actie richting Rijnland.
Werkgroep metingen in verband met flexibel peilbeheer
Sinds 2013 bestaat een apart bemalingsgebied voor de plassen, inclusief Reeuwijk-Brug,
maar exclusief plas Broekvelden/Vettenbroek. Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelt
het watersysteem af op de functies in het gebied, zoals die zijn vastgelegd in het Provinciaal
Waterplan. Hierin is “natuur” de functie van het plassengebied.
Het huidige peilbesluit is vastgesteld op -2,24 m NAP, maar er is een nieuw peilbesluit in
voorbereiding. Dit nieuwe besluit gaat ervan uit, dat het peil tussen -2,20 en 2,30 m NAP
mag fluctueren. Ter voorbereiding heeft Rijnland sinds 2014 in samenwerking met enkele
leden van De Sluipwijkse Plassen een aantal peil- en grondwaterstandmetingen verricht in
het plassengebied. In het voorjaar van 2016 heeft Rijnland het voornemen voor het nieuwe
peil bekend gemaakt. Dit gaat uit van een:
voorgenomen winterpeil: -2,24 m NAP met een bandbreedte van -2,21 en -2,30 m NAP.
voorgenomen zomerpeil: -2,24 m NAP met een bandbreedte van -2,20 en -2,30 m NAP.
Nadat dit voornemen door Rijnland definitief is vastgesteld, wordt het peilbesluit ter inzage
gelegd. Het bestuur zal gebruik maken van de mogelijkheid hierop een zienswijze in te
dienen. Zij heeft Rijnland al laten weten, dat de panden in het plassengebied verschillend
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gefundeerd zijn en het voorgestelde fluctuerende peil in een aantal situaties problemen kan
geven.
Visserij
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk tracht al een aantal jaren een samenwerking tussen alle
beroepsvissers en sportvissers te bewerkstelligen. Wethouder Knol, die in 2015 “visserij”
kreeg toebedeeld, stelde een onafhankelijk voorzitter, de heer Jan Laan, aan om partijen met
elkaar in gesprek brengen. Jan Laan koos hiervoor als leidraad de actualisering van het
“Visstandbeheerplan 2010-2014”. Er is een groot aantal gesprekken, die deels moeizaam
verliepen, gevoerd en eind december 2016 was het “Visstandbeheerplan 2017-2026” in
concept gereed. Het concept is begin 2017 aan een aantal belanghebbenden, waaronder de
voorzitters van de drie eigenarenverenigingen, voorgelegd waarna een definitieve versie
wordt uitgebracht.
De Sluipwijkse Plassen juicht deze ontwikkeling toe. Een goede en constructieve samenwerking op basis van onderling respect en vertrouwen en afspraken tussen betrokkenen voor
een goed visstandbeheer zijn van groot belang voor het gebied (en daarmee voor de
eigenaren).
Belangrijkste uitdagingen voor de komende vier jaar
Het bestuur heeft een aantal uitdagingen voor de komende vier jaar geformuleerd. Op de
Algemene Ledenvergadering in 2017 worden deze met de leden besproken, zo nodig
aangevuld en de prioriteit vastgesteld. Op de lijst staan:
1. Beheer en onderhoud natuurherstel en natuurvriendelijke oevers (nvo’s) als vervolg op
de Gebiedsdeals in samenspraak met Stichting VEEN.
2. Voorlichting aan eigenaren (infodocument visserij en jacht).
3. Visstandbeheerplan realiseren en handhaven.
4. Jachtbeheerplan realiseren en handhaven.
5. Beheersing recreatiedruk (bijvoorbeeld bij keuze externe vaarverbinding plassengebied).
6. Beheersing verkeersdruk in samenwerking met het wijkteam Sluipwijk.
7. Baggerproblematiek.
8. Bodemproblematiek.
9. Realiseren van een volwaardig internet.
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. Interactie met de leden is voor het bestuur voorwaarde voor het voeren van
een voor de vereniging gewenst beleid.
Het bestuur bedankt de leden die in 2016 hebben meegedacht over visies en oplossingen en
namens de vereniging hebben deelgenomen aan externe overleggen. Dankzij deze ondersteuning was het mogelijk een aantal taken tot uitvoering te brengen en de continuïteit te
waarborgen.
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