
Notulen	  Vereniging	  van	  Grond	  en	  Watereigenaren	  in	  en	  rondom	  het	  Nieuwkoopse	  
Plassengebied.	  

	  

Verslag	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  op	  1	  juli	  2014	  Plashuis	  Noordse	  Dorp.	  
	  
1.	  Opening	  door	  Stef	  Leliveld	  waarnemend	  voorzitter	  
	  Stef	  heeft	  alsnog	  het	  verslag	  van	  de	  vorige	  ALV	  vergadering	  gevonden	  en	  bied	  zijn	  excuses	  
aan	  voor	  de	  late	  uitreiking.	  
Stef	  meld	  dat	  Aat	  van	  Putten	  zich	  heeft	  teruggetrokken	  als	  voorzitter,	  om	  door	  hem	  zelf	  
gemotiveerde	  redenen.	  
Stef	  meld	  dat	  Natura	  2000	  in	  gang	  is	  gezet	  maar	  dat	  er	  nog	  veel	  werk	  aan	  komt	  bijvoorbeeld	  
deelname	  in	  de	  Begeleidingscommissie	  onder	  leiding	  van	  Burgemeester	  F.	  Buijserd.	  	  
Straks	  daar	  over	  meer.	  
	  
2.	  Er	  zijn	  geen	  vragen	  over	  het	  verslag	  ALV	  11	  juni	  2013	  en	  deze	  wordt	  goedgekeurd.	  
	  
3.	  Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken	  aangaande	  deze	  ALV.	  
	  
4.	  Andre	  geeft	  een	  toelichting	  over	  het	  financieel	  verslag	  en	  geeft	  tekst	  en	  uitleg	  over	  de	  
begroting	  van	  5000	  euro	  voor	  externe	  adviseurs.	  Hij	  meldt	  dat	  binnenkort	  de	  nota	  voor	  
contributie	  2014	  zal	  worden	  toegezonden	  met	  het	  verzoek	  voortaan	  beslist	  het	  
lidmaatschapsnummer	  te	  vermelden,	  dit	  scheelt	  veel	  administratie	  en	  terugzoeken	  
.	  
5.	  De	  kascommissie	  de	  heer	  F.	  Siese	  overlegt	  een	  verklaring	  dat	  alles	  in	  orde	  is	  bevonden.	  
	  
6.	  De	  ALV	  verleent	  goedkeuring	  voor	  jaarverslag,	  begroting	  en	  kascontrole.	  
	  
7.Benoeming	  nieuwe	  kascontrolecommissie	  de	  heren	  J.	  Wansink	  en	  H.	  Liberton	  zijn	  hiertoe	  
bereid.	  
	  
8.	  Het	  bestuur	  gaat	  binnenkort	  met	  2	  kandidaten	  een	  gesprek	  aan	  voor	  aanvulling	  en	  
uitbreiding	  van	  het	  bestuur.	  Op	  de	  eerstvolgende	  ALV	  zal	  aan	  de	  leden	  hiervoor	  
toestemming	  worden	  gevraagd.	  
	  
9.	  Natura	  2000	  informatie	  de	  PAS	  is	  uitgesteld	  om	  4	  redenen	  het	  moet	  haalbaar,	  juridisch	  
kloppen,	  stabiel	  en	  betaalbaar	  zijn.	  
Hierover	  is	  nog	  veel	  te	  doen,	  de	  planning	  is	  dat	  in	  de	  zomer	  van	  2014	  de	  toetsing	  
haalbaar/betaalbaar	  en	  de	  verwachtingen	  bv	  economisch	  en	  betrouwbaarheid	  van	  het	  
cijfermateriaal	  klaar	  is	  en	  naar	  de	  2e	  Kamer	  gaat.	  
Dit	  is	  nog	  maar	  de	  vraag	  of	  dat	  lukt.	  
Onze	  vereniging	  zit	  in	  de	  begeleiding	  commissie	  en	  volgt	  de	  procedures.	  
Tevens	  is	  besloten	  dat	  ons	  gebied	  als	  testgebied	  gaat	  fungeren	  omdat	  ons	  gebied	  veel	  kritiek	  
invloed	  levert	  en	  als	  lastig	  wordt	  beschouwd.	  



Tevens	  is	  het	  de	  Provincie	  inmiddels	  duidelijk	  dat	  het	  fosfaat	  uitstoot	  geen	  lokaal	  probleem	  
meer	  is	  en	  er	  nu	  gekeken	  wordt	  naar	  lokale	  uitstoot	  fosfaat	  en	  externe	  uitstoot	  bv	  Schiphol	  
en	  Rijnmond.	  
	  
Het	  laat	  aanzien	  dat	  in	  november	  de	  planning	  en	  zienswijze	  bekend	  zijn	  en	  de	  PAS	  rond	  2015	  
zijn	  beslag	  zal	  krijgen	  dit	  moet	  ook	  nog	  getoetst	  worden	  aan	  de	  NBW	  
(Natuurbeschermingswet)	  en	  Kader	  Richtlijn	  Water.	  
Ook	  is	  door	  de	  vereniging	  bemiddeld	  in	  de	  collectieve	  aanvraag	  subsidie	  en	  dat	  is	  gelukt.	  
Veel	  dank	  aan	  André	  Minkema	  en	  Jaap	  Wansink.	  Er	  komt	  applaus	  van	  de	  leden	  voor	  deze	  
vele	  werkzaamheden.	  
	  
10.	  Van	  de	  rondvraag	  wordt	  veel	  gebruik	  gemaakt	  en	  de	  volgende	  zaken	  komen	  aan	  de	  orde.	  
Siem	  Bodegraven	  meldt	  dat	  nu	  de	  subsidie	  rond	  is	  dit	  positief	  is	  voor	  de	  rietsnijders;	  
namelijk	  geld	  en	  werk.	  
Siem	  Bodegraven	  meldt	  een	  vrijwillig	  verzoek	  om	  de	  scheibomen	  in	  het	  gebied	  te	  behouden.	  
Frits	  meldt	  dat	  in	  het	  beheersplan	  niets	  over	  scheibomen	  staat	  vermeld.	   	  
Siem	  Bodegraven	  en	  Jaap	  Wansink	  melden	  dat	  veel	  helder	  water	  veel	  plantengroei	  geeft	  en	  
slecht	  is	  voor	  de	  visstand	  waardoor	  vis	  etende	  watervogels	  geen	  toekomst	  meer	  hebben.	  	  
Dit	  zou	  problemen	  kunnen	  gaan	  geven	  in	  de	  Natura	  2000	  doelstellingen.	  Als	  voorbeeld	  
wordt	  genoemd	  de	  Vinkeveense	  plassen	  met	  zijn	  slechte	  witvis	  stand.	  
	  
De	  heer	  Liberton	  	  vraagt	  naar	  het	  defosfatiserings	  project	  en	  spreekt	  zijn	  zorgen	  uit	  over	  de	  
hoge	  kosten	  van	  dit	  project	  en	  afvoer/opvang	  van	  fosfaat.	  
Stef	  meld	  dat	  onze	  Verenging	  er	  alles	  aan	  zal	  doen	  dat	  het	  niet	  te	  ver	  zal	  worden	  door-‐	  
ontwikkeld	  	  zodat	  visstand	  en	  voortbestaan	  watervogelbestand	  in	  gevaar	  komen.	  
	  
11.	  Stef	  sluit	  de	  vergadering	  en	  vermeld	  dat	  er	  16	  personen	  aanwezig	  waren.	  
	  
Het	  was	  een	  goed	  en	  leerzame	  evenals	  in	  prettige	  sfeer	  verlopen	  vergadering.	  
	  
Secretaris	  Jaap	  Tolk	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


