
  
 
 

Jaarverslag 2018 
 
Het bestuur 
In 2018 vergaderde het bestuur achtmaal. Het bestuur bestaat uit voorzitter Hans Richters, 
secretaris Joop Gravesteijn, penningmeester Six van Leeuwen en lid Jan Schouten. Vanaf 
juni 2018 heeft Frans van Eijk als kandidaat-bestuurslid aan de vergaderingen deelgenomen. 
Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  
 
Algemene Ledenvergadering d.d. 12 juni 2018 
Op 12 juni 2018 werd de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden.  
Aan het begin van de vergadering werden de drie door overlijden ontvallen leden herdacht 
met een minuut stilte.  
Hans Richters gaf aan de hand van de onderwerpen in het jaarverslag over 2017 een kort 
overzicht van de actuele ontwikkelingen. Door de leden werden de baggerproblematiek en 
de geplande kanoroute van de Enkele Wiericke via Oukoop naar het plassengebied aan de 
orde gesteld. 
Vervolgens werden het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017 en de begroting voor 2018 
besproken, waar nodig toegelicht, goedgekeurd en vastgesteld.  
Hans Richters, voorzitter, was aftredend, maar werd bij acclamatie herkozen.  
De kascommissie, bestaande uit de heren Rijsdijk en De Fraiture, werd aangevuld met de 
heer Van Schagen als reserve-lid. 
Na een toelichting op de in mei 2018 in werking getreden Europese “Algemene verordening 
gegevensbescherming” (AVG) en een korte pauze volgde een presentatie en informatie over 
de jacht door de Wild Beheereenheid Reeuwijk en omstreken (WBE Reeuwijkse e.o.). Aan 
bod kwamen onder andere het jachtrecht, jacht en schadebestrijding, welke middelen mogen 
gebruikt worden, hoe de jacht is georganiseerd en wat de rol en de doelstellingen zijn van de 
wildbeheereenheden en die van WBE Reeuwijk e.o. in het bijzonder. 
 
Werving nieuwe leden 
Extern overleg met de overheid en organisaties die invloed hebben in en op het gebied is 
van groot belang. Maar invloed heb je met name als het aantal leden een belangrijk deel van 
het gebied vertegenwoordigt. Het bestuur tracht nieuwe leden te werven en ook de website 
is mede op het aantrekken van nieuwe leden gericht. Maar iedere keer weer blijkt ook, dat 
“mond-op-mond-reclame” het meest succesvol is. Daarom roept het bestuur (opnieuw) ook 
de leden op nieuwe leden aan te dragen. 
 

Op uitnodiging van de Sluipwijkse kerk is op zaterdag 29 september 2018 deelgenomen aan 
de Sluipwijkse markt. De kraam stond naast die van het Dorpsteam Sluipwijk. Een mooie 
combinatie en gelegenheid om zowel de vereniging te promoten als te laten zien, dat het 
belangrijk is daar waar dat kan, de krachten in het gebied te bundelen, elkaar aan te vullen 
en te versterken. Het was een geslaagde dag, mede dankzij de ondersteuning van het 
bestuur bij de bezetting van de kraam door Henk Dalstra, Jan Kruijt en Rob Rijsdijk. Het 
bestuur bedankt Henk, Jan en Rob hartelijk voor hun aanwezigheid en medewerking!  
 
Extern overleg 
De Sluipwijkse Plassen neemt aan onderstaande overleggen deel: 
- Stichting VEEN. In het bestuur van Stichting VEEN zijn de gemeente, de eigenaren-

verenigingen en de in de Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen (SWRP) verenigde 
watersportverenigingen ieder met twee mensen vertegenwoordigd. Voor De Sluipwijkse 
Plassen zijn dit Six van Leeuwen en Jan Schouten. Sinds het najaar van 2017 is Six ook 
de penningmeester van VEEN. 

- Convenantoverleg van Stichting VEEN. In deze bijeenkomst bespreken de wethouder, 
voorzitters van de eigenarenverenigingen en SWRP actuele zaken en ontwikkelingen 
die in het gebied spelen. Hans Richters neemt hieraan deel. 
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- Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP). Peter van der Burg en Hans 
Richters zijn bij dit overleg aanwezig. 

- 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. De Sluipwijkse Plassen is als maatschappelijk partner bij dit overleg 
betrokken. Joop Gravesteijn en Hans Richters wonen het overleg bij.  

- Dorpsteam Sluipwijk. Eind 2018 is met het Dorpsteam Sluipwijk afgesproken, dat de 
voorzitters elkaar over en weer te informeren over zaken en ontwikkelingen die in het 
gebied gaande zijn of op stapel staan.  

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. De Sluipwijkse Plassen nam aan dit overleg deel. Uitgangspunt 
was, dat een welstandsnota werd vastgesteld om te garanderen, dat de herontwikkeling de 
vereiste beeld- en ruimtelijke kwaliteit kreeg. Het overleg bleek constructief. Eind 2015 werd 
een aanzet voor ontwikkeling gegeven, in 2016 vond de nadere uitwerking plaats en in 2017 
bracht de Erfgoedcommissie een positief advies uit. Voorjaar 2018 werd gestart met de 
procedure voor het voor dit perceel vaststellen van het bestemmingsplan. De gemeenteraad 
heeft het bestemmingsplan op 21 november 2018 goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Stichting VEEN  
In 2018 kwam Stichting VEEN zesmaal bijeen. VEEN heeft een onafhankelijk voorzitter, de 
heer Peter Blanken en een ambtelijk secretaris, de heer Jan Versluis. Het takenpakket van 
Jan omvat tevens de (ambtelijke) ondersteuning van de penningmeester.  
 

Vaarontheffingen en handhaving 
Met ingang van 1 januari 2017 is, met uitzondering van vaarontheffingen voor vaartuigen 
voor commercieel gebruik, het aanvragen van vaarontheffingen in principe alleen nog digitaal 
mogelijk. 
In 2018 werden 3.145 jaarontheffingen uitgegeven (3.084 in 2017) en 227 ontheffingen voor 
een week of korter (299 in 2017). Van de jaarontheffingen werden 2.906 digitaal aangeschaft 
en van de “ontheffingen voor een week of korter” 122.  
Voor commercieel gebruik werden 40 jaarontheffingen (38 in 2017) en, evenals in 2017, 1 
“ontheffing voor een week of korter” uitgegeven . 
 

De handhaving is in handen van de BOA’s, in samenwerking met de politie. De BOA’s 
beschikken over een “eigen” handhavingsboot en controleren op onder andere vaarbewijzen, 
snelheid, het gedrag van jeugdigen en het op verboden plaatsen aanleggen van boten. 
Alleen de politie is gerechtigd ook te controleren op het gebruik van alcohol. 
Tweemaal per jaar wordt het vaartoezicht onder leiding van de burgemeester geëvalueerd 
door de betreffende ambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de BOA’s, de politie 
en vertegenwoordigers van Stichting VEEN. 
 

Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied 
Een 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 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. 



 
 

3 

Informatie over de Stimuleringsregeling (voorwaarden, bijdrage en wijze van aanvragen) is te 
vinden op de website www.stichtingveen.nl.  
 

Compensatiegelden zandwinning Broekvelden/Vettenbroek 
Najaar 2001 heeft VEEN een bedrag van ruim € 400.000 ontvangen van Rijkswaterstaat en 
het Consortium dat zorg droeg voor de zandwinning in plas Broekvelden/Vettenbroek. Voor-
waarde voor de besteding van deze zogenaamde compensatiegelden was, dat zij dienen te 
worden ingezet in het overige deel van het plassengebied voor projecten die leiden tot het 
behoud en de bevordering van de watervegetatie. Met een deel van de gelden is bijgedragen 
aan 3 (proef)projecten voor verbetering van de waterkwaliteit. Vanaf 2014 worden de gelden 
ingezet voor de zogenaamde “Gebiedsdeal”. 
 

Gebiedsdeals 
De provincie Zuid-Holland heeft in de Beleidsvisie Groen en het bijbehorende Uitvoerings-
programma Groen beschreven hoe de groentaak moet worden opgepakt en gefinancierd. 
Hierbij gaat het niet alleen om zaken als de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-
gebieden, maar ook om recreatieve voorzieningen. Voor de financiering is uitgangspunt, 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”. 
De provincie heeft in 2014 aan Stichting VEEN een subsidie toegekend voor de Gebiedsdeal 
Reeuwijkse Plassen en Veenweiden Fase 1. Deze Gebiedsdeal omvat het opknappen van 
eilanden, educatieve projecten, workshops over beheer en een kanoverbinding tussen de 
Enkele 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.  
Na de voorbereiding in 2015 werd in 2016 de uitvoering van de projecten die voorzien in 
herstel van oevers en eilanden gestart. Ook de verbetering van de veiligheid bij de (nieuwe) 
brug in de Nieuwenbroeksedijk werd aangepakt. Het merendeel van deze “uitvoerings-
projecten” is inmiddels opgeleverd. In 2018 startte de voorbereiding voor een kanoverbinding 
tussen de Enkele Wiericke en het plassengebied.  
De workshops over beheer en veenbonken vinden plaats in 2019. 
Eind 2019 eindigt de subsidietermijn en moeten alle projecten zijn afgerond. 
 

Eind 2015 is voor het herstel van de daghaven aan de Twaalfmorgen een tweede subsidie 
(Gebiedsdeal Fase 2) door de provincie toegekend. Na overleg met de eigenaar van het 
recreatieterrein, de Groenalliantie Midden-Holland, is het herstel van de daghaven in 2017 
gerealiseerd.  
 

Informatieavond over de projecten van de Gebiedsdeal 
Op maandag 10 september 2018 organiseerde Stichting VEEN een inloopavond met een 
presentatie van en informatie over de projecten van de gebiedsdeal in Zalencentrum De 
Brug. De locatie en herstelwerkzaamheden van de projecten werden onder andere door 
middel van panelen toegelicht. De doelstellingen en activiteiten van Stichting VEEN en het 
“hoe en waarom” van de Gebiedsdeal werden eveneens belicht. De avond werd goed 
bezocht. 
 
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 Bodegraven-Reeuwijk, 
het hoogheemraadschap en recreatieschap.  
Het OTRP wordt voorgezeten door Henk van der Smit, raadslid en voormalig wethouder in 
de gemeente Reeuwijk. In 2018 is het OTRP eenmaal bijeen geweest. 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Aandacht voor signalen, kennis en ervaring uit het gebied 
In 2018 heeft het bestuur, evenals in 2016 en 2017, bij het hoogheemraadschap opnieuw 
aangedrongen op een informatieavond over de stand van zaken en het (gebrek aan) 
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onderhoud van de door Rijnland aangelegde natuurvriendelijke oevers (nvo’s). Omdat de 
VWR, Gravekoop en Stichting VEEN met hetzelfde probleem kampen, is tweede helft 2017 
een gezamenlijke actie richting Rijnland in gang gezet. Helaas leidde deze actie in 2018 nog 
niet tot resultaat; wel werd toegezegd dat de informatieavond voor begin 2019 staat gepland. 
 

Invoering nieuw peilbesluit 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.  
Ter voorbereiding van een nieuw peilbesluit heeft Rijnland sinds 2014 in samenwerking met 
enkele leden van De Sluipwijkse Plassen een aantal peil- en grondwaterstandmetingen 
verricht in het plassengebied.  
In 2017 heeft Rijnland het nieuwe peilbesluit met flexibel peilbeheer (een fluctuerend peil in 
de zomer) vastgesteld. Naar aanleiding van de bij de ter inzagelegging van het peilbesluit 
(door ieder afzonderlijk) ingediende zienswijze van De Sluipwijkse Plassen, VWR en 
Gravekoop hebben de 3 verenigingen op uitnodiging van Rijnland hun zienswijze in een 
gezamenlijk overleg toegelicht. Het overleg was dermate constructief, ook voor Rijnland, dat 
is afgesproken tweemaal per jaar bij elkaar te komen om de ervaringen en knelpunten met 
elkaar uit te wisselen en een oplossing te vinden voor problemen. Ook de peil- en 
grondwaterstandmetingen worden voortgezet. Bij controle van de peilschalen in het plassen-
gebied door een aantal deelnemers bleek, dat een aantal te laag staat (of is gezakt), 
waardoor zij een verkeerde waterstand ten opzichte van NAP aangeven. Dit is aan Rijnland 
gemeld. 
De metingen en bevindingen worden door de deelnemers aan Rijnland gerapporteerd en in 
een klankbordgroep besproken. In het najaar heeft Rijnland een evaluatierapport uitgebracht 
over de periode 1 maart tot 1 oktober 2018. Door de zeer droge zomer waren de grond-
waterstanden lager dan normaal.  
N.B. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van hun perceel. 
Rijnland is alleen verantwoordelijk voor het waterpeil in de plassen; het peil mag niet onder 
de -2,29 m NAP komen.  
 

Actualisering legger oppervlaktewateren 
In juli en augustus 2018 heeft de geactualiseerde legger oppervlaktewateren ter inzage 
gelegen. In de legger wordt voor alle wateren in het onder Rijnland vallende gebied 
aangegeven hoe breed en diep ze moeten zijn en voor alle waterkeringen hoe hoog en hoe 
breed. Ook staat erin wie waar voor welk onderhoud verantwoordelijk is. De legger wordt 
door Rijnland onder andere ook gebruikt als controledocument bij de schouw. 
Door middel van de nieuwsbrief van De Sluipwijkse Plassen zijn de leden over de ter 
inzagelegging geïnformeerd. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de 
gegevens van de legger voor hun eigendom en voor het bij afwijking en/of vragen indienen 
van een zienswijze.  
De Sluipwijkse Plassen heeft wel een “algemene” zienswijze ingediend, waarin onder andere 
de baggerproblematiek en het met elkaar in gesprek gaan en blijven (nogmaals) onder de 
aandacht is gebracht. In zijn reactie verwijst Rijnland naar zijn deelname aan het OTRP 
inzake de afstemming over plannen voor het gebied en naar Stichting VEEN als gespreks-
partner.  
 
Visserij 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk tracht al een aantal jaren een samenwerking tussen alle 
beroepsvissers en sportvissers te bewerkstelligen. Onder leiding van een onafhankelijk 
voorzitter, de heer Jan Laan, is als eerste het Visstandbeheerplan geactualiseerd en met alle 
betrokken partijen besproken. Het definitieve “Visstandbeheerplan 2017-2026” was begin 
2017 gereed. In het plan is een aantal maatregelen opgenomen, die moeten leiden tot een 
duurzame en voor de Reeuwijkse Plassen kenmerkende visstand. Dit vraagt actie van alle 
betrokken partijen. Naast de beroeps- en sportvissers zijn dit het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, de gemeente en de particuliere eigenaren die visrechthebbende zijn. De eerste 
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stap is het zoeken naar een vorm van visserijoverleg waarin al deze partijen zich kunnen 
vinden. Hier wordt aan gewerkt, maar door d 
e diverse en op een aantal punten uiteenlopende belangen vraagt dit een lange adem.  
De Sluipwijkse Plassen is groot voorstander van een goede en constructieve samenwerking 
op basis van onderling respect en vertrouwen. Afspraken tussen betrokkenen voor een goed 
visstandbeheer zijn van groot belang voor het gebied (en daarmee voor de eigenaren).  
 
Jacht 
In het verlengde van de voorlichting over de visserij is op de Algemene Ledenvergadering 
van 12 juni 2018 door de Wild Beheer Eenheid Reeuwijk en omstreken aan de hand van een 
presentatie informatie over de jacht gegeven (zie hiervoor). In vervolg op deze presentatie en 
informatie werkt De Sluipwijkse Plassen in nauw overleg met de WBE Reeuwijk e.o. aan een 
informatiedocument over de jacht (vergelijkbaar met het infoboekje “Visrechten van de 
eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied”). Het document zal rond mei 2019 gereed zijn 
voor presentatie aan de leden en plaatsing op de website. 
 
Doorvaarthoogte bruggen 
Tussen de convenantpartners is in juni in een speciaal “brugoverleg” afgesproken, dat bij de 
vernieuwing van de brug op de hoek Hortemandijk/Lecksdijk/Ree (Tochtbrug, bij “Antonio”), 
hoek Hortemansdijk/Zoetendijk en de voetbrug in de Zoetendijk dezelfde doorvaarthoogte 
wordt gerealiseerd als bij de in 2016 vernieuwde brug in de Nieuwenbroeksedijk (0,85 m bij 
een peil NAP -2,24 m). Hiermee wordt rechtgedaan aan de zonering van het plassengebied 
zoals vastgelegd in het “Bestemmingsplan Reeuwijkse Plassengebied”. 
 
Een beter internet 
Op verzoek van de leden heeft De Sluipwijkse Plassen tweede helft 2016 en begin 2017 
onderzocht of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor een volwaardig internet in het 
plassengebied. Zo kwam breedband van Greenet in beeld, maar helaas bleek in november 
2017 dat het netwerk niet kon worden gebouwd door gebrek aan frequenties.  
Het bestuur heeft in 2018 geen nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd. Suggesties en/of 
ervaring van leden zijn uiteraard van harte welkom. 
 
Tot slot 
Ontwikkelingen voor en binnen het plassengebied en wijzigende regelgeving/bemoeienis 
vragen een voortdurend alert zijn. Het bestuur is voor een goede uitoefening van haar taken 
mede afhankelijk van door de leden ingebrachte suggesties, informatie over problemen die 
zich voordoen en wat als belangrijke aandachtpunten wordt gezien. Ook een actieve bijdrage 
blijft meer dan welkom! 
 
Het bestuur zegt de leden die in 2018 hebben meegedacht over visies en oplossingen en 
namens de vereniging hebben deelgenomen aan externe overleggen hartelijk dank. Door 
deze ondersteuning was het mogelijk een aantal taken tot uitvoering te brengen en de 
continuïteit te waarborgen.  
 
 


