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Jaarverslag 2020 van Stichting VEEN 
 
 

1. Inleiding 
 

Op 27 april 1998 gingen de onderstaande partijen een convenant met elkaar aan: 
- Gemeente Reeuwijk, deze ging in 2013 op in gemeente Bodegraven-Reeuwijk (GB-R),  
- Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers (VWR),  
- Vereniging van Eigenaren De Sluipwijkse    Plassen (DSP) en  
- Vereniging Natuurbehoud Plas ’s-Gravenkoop (GVK).  
Een deel van de uitvoering van dit convenant, te weten:  
- het uitgeven van vaarontheffingen,  
- het innen van de daarvoor verschuldigde leges,  
- het toezicht op het varen met een vaarontheffing en  
- het via een subsidieregeling terugploegen van de ontvangen middelen in de vorm van 

onderhoudssubsidies voor de eigenaren  
is opgedragen aan de in 1999 opgerichte Stichting Verenigde Eigenaren En Natuurontwikkeling 
(VEEN). In deze Stichting werken de  drie verenigingen van eigenaren en de gemeente in haar rol 
van watereigenaar in het plassengebied samen. 
 
Doel: afstemmen van de verschillende vormen van gebruik, teneinde het behoud, herstel en de 
ontwikkeling van de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te bevorderen. 
 
In 2007 is als vijfde deelnemende partij toegetreden: de Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen 
(SWRP), de overkoepelende organisatie van de watersportverenigingen. 
In het bestuur van de stichting hebben per deelnemende partij twee vertegenwoordigers zitting. 
Het bestuur staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.  
De bestuursleden waren in 2020 onbezoldigd. 

 

Dhr. P.G. Blanken voorzitter onafhankelijk  

Dhr. T. van den Pangaard secretaris tot 01-06 SWRP  

Dhr. A. Schiere secretaris vanaf 01-06 Ver. van Watereigenaren en 
Rechthebbende gebruikers 

 

Dhr. S. van Leeuwen penningmeester VVE De Sluipwijkse Plassen  

Dhr. S.D. de Waard lid Ver. van Watereigenaren en 
Rechthebbende gebruikers 

 

Dhr. C. von Meijenfeldt lid SWRP  

Dhr. J. Schouten lid VVE De Sluipwijkse Plassen  

Dhr. A. Spruijt lid Ver. Natuurbehoud Plas ‘s Gravekoop  

Dhr. R.W.P. Vollebregt lid Ver. Natuurbehoud Plas ‘s Gravekoop  

Mw. E. de Vries lid Namens de Gemeenteraad Bodegraven- 
Reeuwijk 

 

Dhr. A.W. Kars lid Gemandateerd vertegenwoordiger van 
het college van B&W van de 
gemeente         Bodegraven-Reeuwijk 

 

 
Het ambtelijk secretariaat en het financieel consulentschap werd tot 01-06  
uitgevoerd door de heer J. Versluis.  
De op 01-06 benoemde bestuurssecretaris voert thans ook de 
secretariaatswerkzaamheden uit.  
Het financieel consulentschap is uitbesteed aan Contador accountants. 
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2. Interne aangelegenheden 

 
Het Bestuur van Stichting VEEN heeft negen keer vergaderd. 
In de loop van het jaar 2020 is afscheid genomen van de heer Th .  Va n  de  Pa ng aa r d . 
Er is een viertal werkgroepen actief. De werkgroepen zijn bezig met de voorbereiding van 
bepaalde taken. Adviezen worden in het bestuur besproken en door een bestuursbesluit gevolgd. 

 

De taken van de werkgroepen zijn de volgende: 
Werkgroepen Taken 

I 
Communicatie 

 Website, adverteren, publicatie van legestarieven, communicatie over 
handhaving, foldermateriaal 

II 
Vaarontheffingen, 
toezicht en 
handhaving 

 
 Vaaroverleg, evaluatie toezicht en handhaving, veiligheid op het water, 

watersportkalender, secretariaat vaarontheffingen 

III 
Beleid natuurherstel en 
behoud natuurwaarden 
en 
stimuleringsregeling. 

 Stimuleringsregeling natuurwaarden, beleidsvoorstellen tot een 
effectieve besteding van de financiële middelen VEEN voor behoud en 
herstel van natuurwaarden, afstemming en overleg met andere partijen 
waarmee VEEN kan samenwerken op het gebied van behoud en 
herstel van natuurwaarden, stimuleren elektrisch varen. 

IV 
Bestuurlijke en 
administratieve 
processen 

 Leges communiceren met gemeente, secretariaat vaarontheffingen, 
digitale aanvragen vaarontheffingen, taakomschrijvingen en 
overeenkomsten tot uitvoer van werkzaamheden, 
mandateringsregeling, jaarrekening, begroting en meerjarenbegroting, 
aansprakelijkheid bestuurders, AVG 

 
 

3. GEBIEDSDEAL Reeuwijkse Plassen en Veenweiden 
 

Na de toekenning van de subsidie voor de projecten van de Gebiedsdeal door de provincie Zuid 
Holland in 2014 zijn in 2015 tal van voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2016 tot 2019 
daadwerkelijk uitvoering te geven aan de diverse projecten. 

 
Stand van zaken van de diverse projecten is als volgt: 

 
Gebiedsdeal fase 1 
- Herstel eilanden Kerfwetering: het project is opgeleverd. 
- Herstel eiland nabij Wapen van Reeuwijk: het project is opgeleverd. 
- Herstel eiland Roei- en Zeilvereniging: het project is opgeleverd. 
- Herstel eilanden Elfhoeven gemeente: het project is opgeleverd. 
- Herstel eilanden Elfhoeven BLR: de vegetatie in de natte zone tussen de eilanden bleef 
  beneden  verwachting en moest in het voorjaar van 2020 opnieuw worden aangebracht.  
De afmeer locatie vertoonde gebreken en werd, eveneens voorjaar 2020,  hersteld. 
- Herstel eilanden Klein Elfhoeven SNR: het project is opgeleverd. 
- Doorvaart Vrijhoef: het hierbij betrokken perceel is in de verkoop gebracht, waardoor  het project 
  geen doorgang kon vinden. 
- Verbetering brugbediening: het project is afgerond. 
- Klein Elfhoeven, terrein Korssendijk: het project is opgeleverd. 
- Kanoverbinding plassengebied – omringende recreatiegebieden: het is de bedoeling geen 
gebruik te maken van steigertjes maar van vlotten. 
- Strategisch voorbeeldplan beheer: is in 2020 afgerond. 
- Voorlichting beheer en actieplan werving vrijwilligers / workshop Beheer: de workshop heeft  
   in 2020 plaats gevonden.  
- Workshop baggeren en veenbonken: de workshop heeft plaats gehad. 
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Gebiedsdeal Fase 2 
 
Daghaven Twaalfmorgen Het project is afgerond. 
Eiland naast landtong bij Daghaven is hersteld. 

 

Aanvullende projecten: 
 

 Uitzichtpunt Kerfwetering: de oplevering is ingepland. 
 BLR-eiland 13: het project is opgeleverd. 
 BLR-eiland 5: het project is opgeleverd. 
 Legakker Twaalfmorgen en veenbonken: het project is opgeleverd. 
 Project Waterriet Kerfwetering: wordt uitgevoerd. 
 Informatievoorziening Elf Graven: de kaart en tekst voor borden bij bruggen zijn 

uitgewerkt. 
 

Financiën: 
De provincie heeft voor de Gebiedsdeal fase1 subsidie toegezegd (Euro 746.000,-- afgerond). 
Voorwaarde voor deze toezegging is dat het gebied eveneens een gelijk bedrag moet 
opbrengen. Voor de Gebiedsdeal fase 2 heeft de provincie eveneens subsidie toegezegd onder 
dezelfde voorwaarde (Euro 111.000,-- afgerond). Stichting VEEN heeft met diverse ketenpartners 
afspraken kunnen maken over bijdragen in de activiteiten die binnen de Gebiedsdeal gestalte 
krijgen. Zo zijn er bijdragen toegezegd door Stichting Fondsenwerving Reeuwijkse Plassen, 
Groenalliantie, gemeente Gouda, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de Elf Graven en BLR. 
Met de Provincie is de afspraak gemaakt de Gebiedsdeal voor de zomer van 2021 af te wikkelen. 

 
4. Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen 

 
Om tot het opstellen van een Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen te komen waren er in de herfst van 
2018 een projectgroep en een klankbordgroep ingesteld. Aan een bureau is in het vroege voorjaar 
van 2019 opdracht gegeven deze gebiedsvisie op te stellen. Begin december 2019 werd de 
concept-gebiedsvisie opgeleverd. De diverse verenigingen, klankbordgroep leden en particulieren 
hebben gereageerd op de inhoud van dit concept. Deze reacties zijn door de projectgroep 
besproken. Op basis van deze reacties heeft de projectgroep besloten de visie zelf te formuleren. 
Dit nieuwe document is in 2020 meermalen in het bestuur van Stichting VEEN ter tafel geweest 
en uiteindelijk bij meerderheid van stemmen vastgesteld op 28 januari 2021.. 

 
5. Stimuleringsregeling Reeuwijks Plassengebied 

 
In 2001 ging de “Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen” van start. Deze regeling heeft tot 
doelstelling kleine projecten te ondersteunen die bijdragen aan “Het behoud en herstel van 
(historische) natuur- en landschapswaarden en natuurontwikkeling, alsmede het beheersen van 
de balans van recreatie met natuur en landschap”. 
De huidige Stimuleringsregeling is in 2014 vastgesteld. 
Het is uiterst belangrijk dat de doelmatigheid van aanvragen door de adviescommissie wordt 
beoordeeld. Aanvragers kunnen zich ook tot de adviescommissie wenden voor aanwijzingen met 
betrekking tot de vereisten van de Stimuleringsregeling. 

 
Het bestuur van Stichting VEEN heeft de regeling per 1-4-2020 ‘on hold’ gezet. Reden: middelen 
vrijmaken om de uit de Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen voortvloeiende activiteiten mede 
financieel mogelijk te maken. 
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6. Het vaaroverleg en -toezicht 
 

Het streven is om twee keer per jaar vaaroverleg te hebben tussen gemeente, politie en BOA’s 
om tot een afstemming te komen van beleid en vaartoezicht. Dit jaar heeft in april 2019 en 
september 2019 overleg plaats gehad. Tijdens het overleg is een veelheid van onderwerpen 
behandeld en worden problemen die zich bij het vaartoezicht voordoen geëvalueerd en zo 
mogelijk van een oplossing voorzien. 

 

De politie heeft zowel veel waarschuwingen als ook verbalen geschreven; er is extra aandacht 
gegeven aan het handhaven van de maximumsnelheid van 6 km. per uur door middel van 
huisbezoeken bij ouders van notoir te hard varende jongeren. Tenslotte is er verbaliserend 
opgetreden tegen  varende personen als ze geen ontheffing hadden. 

De politie functionarissen vinden dat verkoopvlotten te veel in de vaarroute zouden liggen, echter 
als z.g. venters moeten zij zich steeds verplaatsen, daarmee wordt als vanzelf in dit bezwaar 
voorzien.  

Overwogen wordt het aantal vlot verkopers te maximeren. Vooreerst gaat voor 2022 gekeken 
worden hoe de vlotten zelf ook vaarontheffing plichtig gemaakt kunnen worden. 

De BOA’s constateren dat het aantal gebruikers zonder vaarontheffing laag is, er zijn veel 
recreanten met een dagontheffing.  
Regelmatig zijn personen die te hard varen aangesproken op hun gedrag en in een aantal 
gevallen is ook proces-verbaal opgemaakt. Het komt voor dat de sticker nog niet op de boot is 
aangebracht; beleid is er op gericht dat de ontheffinghouders de sticker op de boot plakken.  
Het vaartoezicht uitgevoerd door de gemeentelijke BOA’s wordt door VEEN bekostigd.  

Nieuw voor 2021 is de verplichting voor zwemmers een zwemboei bij zich te hebben om zo beter 
zichtbaar te zijn. Geldt niet als je vanuit je boot gaat zwemmen. 

 
7. De vaarontheffingen 

 
Voor het aanvragen en beheren van vaarontheffingen heeft VEEN in 2020 een nieuw 
automatiseringssysteem laten ontwikkelen. Dit is per 1 januari 2021 in gebruik genomen en blijkt 
in de praktijk heel goed te voldoen. 

Uitgangspunt is voorts dat alle vaarontheffingen, zowel particulier als commercieel volledig in een 
digitaal geautomatiseerd traject volledig door de aanvrager zelf gaat worden afgewikkeld.   
Voor Particulieren die niet in staat zijn digitaal aan te vragen en te betalen geldt een bijdrage in 
de administratiekosten van € 2,50. 
 
Met het uitgeven van vaarontheffingen genereert Stichting VEEN inkomsten die na aftrek van 
uitvoeringskosten ingezet kunnen worden voor het onderhoud bij watereigenaren in het 
Plassengebied. 
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Vaarontheffingen voor een jaar – niet commercieel 
 

2020 M-stickers 
motorboten 

M-stickers 
elektroboten 

Z-stickers 
overige boten 

Totaal 

regulier Geen 
registratie 

Geen 
registratie 

Geen 
registratie 

38 

digitaal 2197 234 1203 2902 
Totaal 2197 234 1203 2940 

 
M-stickers = vaartuigen met verbrandings-/hybride motor en elektromotor 
Z-stickers = vaartuigen zonder motor + zeilboten (met hulpmotor) + kano’s 

 
Vaarontheffingen voor een week of korter – niet commercieel 

 
2020 motorboten elektroboten overige boten Totaal 
regulier Geen 

registratie 
Geen  
registratie 

Geen 
registratie 

 

digitaal          154  118 272 
Totaal         154  118 272 

 
Vaarontheffingen voor een jaar - commercieel 

 
2020 C-stickers 

motorboten 
C-stickers 
elektroboten 

C-stickers 
overige boten 

Totaal 

Totaal 3 22 7 32 

     

 
Vaarontheffingen voor een week of korter - commercieel 

 
2020 C-stickers 

motorboten 
C-stickers 
elektroboten 

Totaal 

Totaal 0 0 0 

    

C-stickers = vaartuigen bestemd voor verhuur 
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Activiteiten voor het jaar 2021 
 

Het bestuur wil naast haar standaard taken in 2020 de volgende activiteiten  ontplooien: 
 

1. Volledige afwikkeling van de Gebiedsdeal 
 

2. Opleveren van Gebiedsvisie document Reeuwijkse Plassen en afstemmen inhoud met betrokkenen 
 
3. Voorbereiden opzetten van een uitvoeringsorganisatie als voortvloeisel van de Gebiedsvisie 

 
4. Heroverwegen invulling Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen 

 
5. Opzetten van een systeem voor het periodiek schouwen van de staat van onderhoud en beheer van in 

de afgelopen jaren met VEEN subsidies aangelegde natuurvriendelijke oevers 
 
 
 
 

Tot slot 
 

Het Bestuur van Stichting VEEN beoogt in dit jaarverslag een overzicht geven van haar 
stichtingsactiviteiten. Na te streven doel is het Reeuwijkse Plassengebied te beschermen en in 
stand te houden en bovenal gebiedspartners daarbij te betrekken. Als het ontwikkelen van 
nieuwe natuurwaarden daarbij vereist is horen zulke activiteiten ook tot het doel. 

 
Getekend voor akkoord/gezien d.d. 

 
 
 
 

P.G. Blanken, voorzitter A. Schiere, secretaris 


