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JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN STICHTING VEEN 2022 

Herziening organisatie en statuten van de stichting 

2022 stond in het teken van de transitie naar een nieuwe slagvaardige organisatie van de stichting en 

de noodzakelijke wijziging van de statuten.  

Veel tijd en energie is besteed om met het bestuur tot een unaniem akkoord te komen over  

a) de transitie van het bestuursorgaan met 11 bestuursleden (stichting VEEN) naar een 

Plassenraad (raad van toezicht met 6 leden en een onafhankelijke voorzitter) en een dagelijks 

bestuur (3-5 leden).  

b) de toevoeging van een natuurzetel in de Plassenraad naast de eigenarenverenigingen (3 

zetels), de watersport (1 zetel) en de gemeente (1 zetel). 

c) aanpassingen in de statuten, noodzakelijk voor de uitvoering gebiedsvisie ‘De Reeuwijkse 

Plassen: Uniek verleden, evenwichtige toekomst”.  

Dit omvatte gespreksrondes binnen het bestuur en met de eigenarenverenigingen, afstemming met de 

achterban van de betrokken partijen (eigenarenverenigingen, watersport, diverse overheden) en 

verdere belanghebbenden.  

Op 16 december zijn de statuten voor Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen gepasseerd bij de notaris. 

Op 20 december heeft de Plassenraad het nieuwe dagelijks bestuur benoemd.  

Voorzitter, Hans Richters; Penningmeester Daniel Vriend; Secretaris Yvette Engbers.  

Nieuwe naam, huisstijl en website 

In voorbereiding van naamswijziging heeft de stichting een nieuwe huisstijl en website laten 

ontwikkelen. Eind december vond de oplevering van een geheel vernieuwde website. 

Uitvoering vaarontheffingen en deelname vaaroverleg 

Uitvoering van de uitgifte en betalingsregeling van de vaarontheffingen voor de Gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk.  In 2022 zijn in totaal 3.773 vaarontheffingen uitgegeven. Dit zijn grotendeels 

jaarontheffingen voor particulieren (92%). De overige 8% zijn de jaarontheffingen voor bedrijven 

(aannemers, verhuur) en weekontheffingen.  

Deelname aan het vaaroverleg: tweemaal per jaar evalueren de gemeente Reeuwijk, de politie 

Hollands Midden, BOA’s en de Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen (voorheen Stichting VEEN) het 

vaartoezicht. Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren toezicht, locaties, tijdstippen en zaken 

waarop gelet gaat worden. Actuele zaken zijn een plan van aanpak van de overlast op en rond de 

Reeuwijkse Plassen, het digitaal kunnen inzien van uitgegeven week- en jaarontheffingen en hoe om te 

gaan met elektrisch surfen. 

Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied (SRP) 

 De stichting 12 Reeuwijkse plassen krijgt de opbrengsten tot haar beschikking voor het subsidiëren van 

projecten natuurherstel door particulieren. In 2020 is de regeling stopgezet voor herziening van de 

aanvraagprocedure en het synchroniseren met de gebiedsvisie in afwachting van de transitie van de 

organisatie. De opbrengsten blijven gereserveerd voor dit doel. 
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Projecten 

 

Afronding Gebiedsdeal 

In 2022 heeft de stichting VEEN de administratieve en financiële afwikkeling voor de Gebiedsdeal 
met de Provincie afgerond. De Gebiedsdeal was een grootschalig project met een forse investering 
van particulieren én gemeenschapsgeld. In de periode 2013/2018/19 is er hard gewerkt aan het 
herstel van de eilanden en oevers. Tevens zijn bestaande recreatieve voorzieningen verbeterd.  

Project herstel eilanden plas Ravensberg door burgerparticipatie 

Project voor herstel natuur- en landschapswaarden tijdens het winterseizoen 2021-2022. Door 

inwoners en anderen in het gebied erbij te betrekken, erover te communiceren en vooral te laten 

zien dat er iets moois en concreets wordt gerealiseerd, is het enthousiasme voor de doelen van de 

gebiedsvisie versterkt.  

Gebruikmakend van lokale deskundigheid van ervaren eilandbeheerders is een constructie toegepast 

van het plaatsen van palen ter bescherming van de oever en aan de eilandzijde van de palen zijn 

takkenbossen geplaatst. Vernieuwend was de aanpak bij het ‘verdronken eiland’ waarbij een lokale 

kringloop van snoeihout werd ontwikkeld met betrokkenheid en inzet van omwonenden, 

verenigingen en stichtingen. 

In totaal zijn 360 palen geplaatst bij 5 eilanden langs een oeverlengte van 230 meter, waarvan één 

‘verdronken’ eiland. Daarna is begonnen met de ruimte tussen de palen en het land af te vullen en 

ook het vastleggen van de eilandrand middels het plaatsen van takken en takkenbossen. 

De lokale betrokkenheid is vormgegeven middels inzet tijdens de werkdagen van Natuurlijkheidi, 

Dorpsteam Plassengebied en het IVN. Daarnaast is er inzet geweest van leerlingen en stagiaires uit 

Groen opleidingen. In totaal zijn 275 vrijwilligersuren gemaakt. 

Van het project is een uitgebreid rapport beschikbaar:  

Eindverslag Herstel eilanden Ravensberg door burgerparticipatie Subtitel naar een lokale kringloop 

van snoeihout en natuurproducten. Uitgave Maart 2022. Auteurs: Andrea Grim en John van 

Gemeren van Watersnip Advies. 

U kunt het rapport opvragen via secretaris@12reeuwijkseplassen.nl 

 

  


