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Het eveneens bijgesloten visiedocument De Reeuwijkse Plassen Uniek Verleden, Evenwichtige 
Toekosmst hierna te noemen Gebiedsvisie heeft een tijdshorizon van 10 jaar. Een lerende organisatie 
moet op elk moment goed zicht hebben op de mate waarin doelen worden gerealiseerd ten einde 
tijdig te kunnen bijsturen. Om dit mogelijk te maken wordt in dit beleidsplan een eerste overzicht op 
hoofdlijnen gegeven van de in de eerste die jaar te behalen doelen, zowel wat betreft de  
voortgaande interne organisatieontwikkeling als het ontwikkelen van externe activiteiten in het 

kader van de Gebiedsvisie.  

 

Hoofddoel: Stichting 12RP ontwikkelen tot dé vertrouwde partner voor natuurbeheer en 

waterkwaliteits initiatieven in de Reeuwijkse Plassen. Werken aan stabiliteit en transparantie. 

Doelen in de periode 2023- 2025: 

• Professionalisering van de organisatie door de aanstelling van een plassencoördinator 

[2023]; 

• Goed gedocumenteerde administratieve organisatie (financiële controles, duidelijke 

beschrijvingen van met name financiële processen als SRP, vaarontheffingen en de in 

statuten genoemde reglementen [2023]; 

• Transparantie in de besluitvorming door openheid vergadering van de plassenraad, opzetten 

informatievoorziening voor beschikbaarheid projectinformatie, procedures en besluiten 

[2023]; 

• Jaarlijkse evaluatie van de nieuwe opzet van de organisatie. Een moment van evaluatie of de 

stichting na een aanloopperiode functioneert zoals bepaald in de statuten: de Plassenraad 

houdt toezicht op de uitvoering gebiedsvisie, het Bestuur voert uit, geslaagde invulling van 

de Natuurzetel, compliance met processen en reglementen, tevredenheid van partijen. 

[jaarlijks vanaf 2023]; 

• Belangrijke, strategische stakeholders binden aan de stichting: Inventarisatie en benaderen 

partijen voor samenwerking [2023-2024]. Strategische stakeholders zijn onder meer: 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk, hoogheemraadschap Rijnland, provincie Zuid-Holland, 

Staatsbosbeheer, Groenalliantie. 

Hoofddoel: Plan van aanpak fondsenwerving: 

Doelen in de periode 2023-2025: 

• een marktverkenning naar externe partijen voor fondsverwerving [2023] 

• opstellen plan fondsenwerving gerelateerd met doelen [2023] 

• Opzetten van een gebiedsfonds “Vrienden van de Reeuwijkse Plassen” [2024]. 

 

Hoofddoel: In samenwerking met H.H. Rijnland werken aan de verbetering van de waterkwaliteit in  

overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

Doelen in de periode 2023-2025: 

• Tekenen intentieovereenkomst met H.H. Rijnland [2023]; 

• Gezamenlijk uitwerken van een Plan van Aanpak [2023] 

• Inventarisatie belemmerende vaardiepten met het oog op de recreatievaart [2024] 



 
 

 

 

Hoofddoel: Natuureducatieprogramma gericht op behoud biodiversiteit en uitstraling gebied 

Particulieren hebben door inrichting en beheer van hun kavel een grote invloed op de uitstraling en  

biodiversiteit van het gebied. Groei in kennis en betrokkenheid bij het gebied realiseren.  

Mijlpalen in de periode 2023-2025: 

• Bestaande projectideeën uitwerken tot samenhangend portfolio projecten (zie bijlage 4) 

[2023]; 

• Financiering rondmaken voor goedgekeurde projecten [2023-2024]; 

• Start oplevering natuureducatieproducten / resultaten opgeleverd [2024 Q1]. 

Hoofddoel: Natuurbeheersplan oevers en eilanden, gericht op waterkwaliteit 

Onderhoud, beheer en bescherming bestaande Natuurvriendelijke oevers (NVO), rietlanden en 

andere plekken die bijdragen aan de biodiversiteit in het gebied.  

Mijlpalen in de periode 2023-2025:  

• Uitvoeren van een 0-meeting inzake biodiversiteit [2023]; 

• Inventarisatie van knelpunten als basis voor het Programma Herstel en Beheer (PHB) [2023]; 

• Bestaande (project)ideeën uitwerken in het kader van PHB [2023]; 

• Goedkeuring van het PHB [2024]; 

• Herstart Stimuleringsregeling Plassengebied (SRP) met instelling van een 

continuïteitswaarborg [2023]. 

 


