VERSLAG

VAN DE BESTUURSVERGADERING 21 AUGUSTUS 2012 bij:

KAASBOERDERIJ VEEN, ZOETERWOUDE

Aanwezig:

De Groene Klaver:
Wijk en Wouden:
Geestgrond:
Santvoorde:
VANAde:
Veelzijdig Boerenland:

Afwezig:

Geen

Theo van Leeuwen (vz),
Edwin Veldhuizen, Cor Bosman, Menno Wesselingh (pm),
Jan Hoogeveen, Jos Beugelsdijk (secr.)
Aad Zonneveld, Berry Janmaat
Ruud van Schie, Paul van der Geest,
Hans Hoek,
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Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 20:10 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom. De kernvragen uit de
evaluatie komen later op de avond aan de orde.

2

Programma Leidse regio: ondernemende regio
2.1 Toelichting Hans Hoek op het plan.
Verkorte weergave van de inleiding:
a. agrarisch beheer zal meer mogelijkheden geven;
b. andere publieke middelen als die van de provincie inschakelen is lastig;
c. de provincie wil meer focus op het gebied;
d. er komt meer verantwoordelijkheid en welke organisatie kan dat aan;
e. groen agenda en uitvoeringsprogramma’s zijn leidend;
f. er is financiering voor de 1e periode;
g. ZH heeft rijksmiddelen uit RODS programma + EHS. Weber heeft extra stimulans voor 3 jaar wat is
gelabeld en gemaximaliseerd op 100 mln.
h. nu actie om in 2013 uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er in oktober een programma bij de provincie moet liggen als we hier aan mee willen doen;
i. er zijn vier deelgebieden waarvan Leiden, de Delta, Rotterdam - De Haag, de Wiericke
j. financiering op een lange termijn borgen. Alles wat nu in het SNL valt komt in het beheer terug. 2e
pijler POP is voor de opstartfase vb. boerenlandpaden. Dat kan alleen op gebiedsniveau worden
geborgd.
k. beleidsprogramma`s zijn top down. je mist de bottom up aanpak.
2.2 Het plan en hoe Hans dit verder aan wil gaan pakken
De provincie heeft geluisterd naar Hans die inbreng heeft geleverd voor het uitvoeringsprogramma. het
concept en het model voor een gebiedsorganisatie is uitgewerkt. Het raamwerk is er en de provincie is
daarmee akkoord. Van belang is nu:
- er zijn vier regio`s waarvan de Leidse regio de voorkeur heeft en die straks als voorbeeld kan dienen
voor de andere regio`s. Voorwaarden zijn:
a. bestuurlijk betrokken. B&W van Leiden zijn positief, HR is nog niet zover;
b. VB is geen projectenbureau. Er moet draagvlak te zijn vanuit de ANV`s. VB zet een structuur op
en de ANV krijgt een (zware) rol;
- model is al bekend. bureau Predium heeft het model ontwikkeld. Vb. is Groene Woud. In veel gebieden is dat al getest. DLG is hierbij ook betrokken. Provincies zijn verplicht om gebruik te maken van
DLG. VB bepaalt dan wie van DLG dat gebied gaat ontwikkelen.
- Doel: verhoging van het leefklimaat in de Leidse regio met alle partijen.
- model. 3 stappen. De basis is een brede duurzame economie:
 Visie: duurzame instandhouding en dus continuïteit gestoeld op een PPP constructie.
 Behoefte: recreatie voor de stad Leiden die in de stad geen mogelijkheden heeft;
 Aansturing: portefeuillehouders (agrariërs, burgers, bedrijfsleven, MKB, recreatie, waterschappen)
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- Wie zijn dan nodig:
 Burgers: het stadslab heeft veel ideeën maar geen uitvoering. Met een regio tafel zou dat te realiseren zijn.
 Bedrijfsleven voor de ideeën en initiatieven.
 Structuur: is nodig om die uitvoering te realiseren. De gebiedscoöperatie zou daar een afweging
in moete maken;
 Ideeën: deze moeten de creatie fabriek passeren,. Weegt het af en legt het voor aan de gebiedscoöperatie;
 de creatiefabriek. Vb. DLG, VB, bureau Predium, marketingmensen. Kan bottom-up maar soms
ook top down.
 er zijn voldoende middelen voor het gebied maar dat moet je dan wel organiseren en een fonds
voor hebben. Een streekrekening kan aan een fonds worden gekoppeld, waardoor je aan revolving fund kan doen:
o Een fonds landelijk gebied is opzet. Het gebied bepaalt hoe het fonds wordt ingezet.
o geoormerkt geld blijf je houden;
o gebiedspartijen hoeven geen geld mee te nemen.
o de creatiefabriek
o funding: rood voor groen, streekrekening, verkapitaiseren van rechten, vb recht van uitzicht
(moet nog helemaal worden uitgewerkt), legaten, toeristenbelasting, ontwikkeltax, GLB gelden,
leges,
o in het fonds zit gelabeld geld, ongelabeld geld,
- bij teveel portefeulelhouders wordt het lastig. Tien is nog wel te doen. Het concept is het stadslab,
maar ook een regiotafel. Rode draad is dat mensen er belang bij hebben;
- gebiedspartijen moeten zo snel mogelijk erbij betrokken worden. Leiden wil de regierol. De Leidse
regio is veel ruimer dan alleen de stad Leiden.
- Provincie ZH wil het noordelijk plassengebied sterk uitbreiden;
- het merk HR is een stap die misschien wel heel ver gaat. in de komende 2 a 3 jaar moet dat vorm
gaan krijgen;
- ANV zijn niet de enige vertegenwoordigers van het landelijk gebied. dat is ook LTO. Maar die hebben
vaak een verschillend beeld. bijv. om productiegebied te houden;
2.3 Besluitvorming:.
 als de ANV’s instemmen met het plan wil dat nog niet zeggen dat de provincie het plan gaat beschikken;
 wat is de mening van de voorzitters? die is er nog niet en ze willen het voorleggen aan hun leden.
Hans geeft daarbij wel aan dat: de tijd beperkt is. Het plan past in de GK ambitie;
 Er zijn veel gebiedspartijen, agrariërs zijn er één van en de provincie beschikt naar de meest geschikte partij;
 Er wordt beschikt aan de regio als er een goede structuur ligt en er een organisatie is die het aan
kan;
 VB vraagt de beschikking aan. De provincie wil een betrouwbare partij;
 er moet een persoon aangekoppeld worden. Je stapt in een groeiproces;
 met een gebiedscoöperatie heb je een brede organisatie. Met een creatiefabriek krijg je een breed
concept. Consequentie is dat er veel kwaliteit moet worden ingebracht;
 risico`s liggen bij de gebiedspartijen. er moet een Task Force komen;
 GK kan initiatiefnemer en uitvoerder zijn. Of als individu of als collectief;
 er zal 3 jaar voor nodig zijn. andere gebiedspartijen zullen dan ook 3 jaar meedraaien. Iemand vanuit GK moet vanaf het begin meedenken.
 bestuurlijke trekker zal snel veel werk neerleggen bij bijv. Jeroen Traudes, maar dat kan ook bij GK
er hoeft geen cofinanciering aangekoppeld te worden;
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het gaat het om een opdracht of project. nu is er een nul situatie;
Een coöperatie of creatie fabriek kan niets dwingends opleggen;
het is een onzeker proces waarbij je nu niet weet hoe onze achterban erin meegaat;
er zullen partijen in het proces zijn die anti agrariërs zijn. Een goede communicatie strategie is zeker
van belang;
 IVN heeft al een plan ingediend om 1.4 miljoen in het landelijk gebied te investeren;
 Leden informeren kan, maar we mogen niet in het aanbestedingstraject worden gestoord;
2.4 Tijdspad
- VB dient het projectplan met financiering in bij de provincie voor eind september;
- eerst groen licht van de ANV’s, dan groen licht van het college Leiden;
- als het beschikt wordt gaan de individuele ANV’s een rol spelen;
- plan kan inhoudelijk op onderdelen worden aangepast;
- het plan zal pas in 2015 of later in uitvoering gaan;
3

Projecten
3.1 Boterhuispolder. uitvoering ligt bij projectleider en bij de Raden. Besluitvorming moet voor 1 januari. projectleider communiceert niet goed. In overleg met VANAde zal bezien worden hoe we hier verder in gaan
opereren.
3.2 BLG. De folder is er. Vorige week is er bij Theo een overleg geweest waar Hannie, Frank Uljee, Jan Hoogeveen en mw Botman aanwezig waren. Afgesproken is dat:
- er een presentaties komt om eerst de griffiers te informeren;
- er een uitnodiging gaat naar gemeenteraadsleden. Hannie stelt die op;
- er een presentatie komt voor het waterschap bijv. via PO en die dan gelijk uitnodigen;
- het bedrijfsplatform zal worden geïnformeerd;
- ook bij campings in de D&B komt een folder. Toeristen kunnen dan bij minder goed weer een BLG
inschakelen voor een dagje vermaak;
- mevrouw Botman, suggereert een film bij YouTube
- andere zoals: Groene Hartleven, ANWB. rotaties, (berry kent personen),
- de deelnemers hebben geen folders, Jan zorgt voor dat die ze krijgen
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Evaluatie
4.1 - ontzorgt. Betekent dat we samen tot meer in staat zijn dan ieder voor zich. uitgangspunt blijft dat
iedere ANV zijn eigen identiteit behoudt; vragen: lobby kost tijd maar is effectiever
- projecten is de corebusiness. zelf en via de ANV;
- Groene Klaver is een gebiedscollectief;
- projecten meer en beter organisere
en communiceren;
4.2 vragen: kan de vergadering dit eens goed doorgepraat worden hoe we dit verder gaan aanpakken.
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Financiën
5.1 - Rekening staat op € 10.500, - ondermeer door storting BLG 1e kw. HR heeft € 16.000, - gestort.
- SNL heeft geen saldo meer;
- Contributie ANV. Met VANAde moet een goed gesprek komen. Ruud en Paul nemen het initiatief.
- De meerjarenvisie is voor een volgende vergadering
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Verslagen
6.1 verslag 5 april. Pag. 2 VANAde heeft wel liquide middelen. Er is sprake van een misverstand;
6.2 Afspraken. Nr. 2 DHW heeft het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het GH programmabureau gaat dit
uitwerken;
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Rondvraag
Edwin. De BLG reservering loopt via Marijke. Daar is een gesprek over geweest om interpretatie verschillen
weg te nemen. Ook acquisitie hoort bij die opdracht. Pieter Hellinga neemt dit mee naar zijn bestuur.
Berry. Doet een een voorstel om Groene Klaver zich meer te laten presenteren op markten en zo;
Theo. Er is een e-mail van Bart Pijnenburg en de vraag is hoe we die moeten plaatsen. Het DB zal die verder
uitwerken
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur en bedankt eenieder voor zijn inbreng.
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