VERSLAG

VAN DE BESTUURSVERGADERING OP 3 OKTOBER 2012 bij:
KAASBOERDERIJ VIERHUIZEN, ZOETERWOUDE

Aanwezig:

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

Theo van Leeuwen (vz),
Menno Wesselingh (pm),
Jan Hoogeveen, Jos Beugelsdijk (secr.)
Aad Zonneveld,
Ruud van Schie, Paul van der Geest,

Afwezig:

Edwin Veldhuizen, Berry Janmaat,

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 20:15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Nieuwsbrief Groen / Water. Ter kennisname. PAS betekent Programmatische Aanpak Stikstof en is bedoeld om de stikstof problematiek en de oplossing daarvoor in beeld te brengen.
2.2 Overige. Bij Theo is een uitnodiging binnengekomen voor 12 oktober om de cursus Ambassadeurs van
het landschap’ vorm te geven. De cursus start in november.
3. Projecten
3.1 COP. Vechtvallei en GK organiseren de bijeenkomst van 8 oktober. Tot nu toe zit er weinig vooruitgang in
en hebben de bijeenkomsten nog niet zoveel opgeleverd. Het is vooral aftasten en afstemmen geweest.
GK heeft ingebracht dat we de zaken nu gaan visualiseren. Vanuit de provincie ZH is een vertegenwoordiger gevraagd. Suggestie Rene Klein. Het is een puur organisatie vraagstuk. VB geeft informatie over de
inhoud.
3.2 BLG. Jan is positief over de ontwikkelingen. HHS Rijnland wil dit opnemen voor het personeel. Space
Expo en het ziekenhuis LUMC zijn benaderd om hun interesse te peilen. VB heeft daar al gebruik van
gemaakt door een bezoek aan het bedrijf van Corné en Janneke Pennings en Jan en Roos van Schie.
Paul heeft op de ANV stand ook het project BLG toegelicht. Bij de stichting Land van Wijk en Wouden is
een medewerker voor 18 uur per week aangesteld die de coördinatie acquisitie gaat doen. Iedere ANV
zoekt 10 bedrijven waar de boerenlandgidsen onder de aandacht kan worden gebracht.
3.3 EL&I. De individuele projecten worden de volgende beschreven en besproken.
3.4 HR-OR. Op 8 oktober geeft Haans Hoek over dit project een toelichting voor het bestuur ‘Samen voor
Groen’. Op 9 oktober heeft Hans een overleg met de provincie.
3.5 Boterhuispolder. Opgemerkt wordt dat:
- We in het proces niet meer meegenomen zijn en de vraag is of er met de ondernemers wel goed is
gecommuniceerd;
- Dat in geval van onenigheid we niet als mediator gaan optreden;
- Natuur compensatie Boterhuispolder, deel Teylingen, is nog niet is gerealiseerd. Teylingen heeft daar
bestuurlijk afspraken overgemaakt. Theo zal dit aankaarten in het bestuur Samen voor Groen.
3.6 DHW. Het glasproject Leidschendam valt hier ook onder. De gemeente gaat door met de aankopen.
4. Bestuurlijke zaken
4.1 Evaluatie Groene Klaver. Theo noemt nog eens de conclusies wat veel algemeenheden bevat. Om het
wat concreter te maken wordt als casus de e-mail van Bart Pijnenburg gebruikt. Die heeft namen gevraagd wat project wandelpaden Alphen ad Rijn. Er zou een e-mail naar Bart hebben moeten gaan wat
niet gebeurd is. Conclusie van de discussie:
- Theo had bij Bart een verkenning moeten doen wat de achtergrond van de vraag is;
- De e-mail is doorgestuurd naar VANAde, Ruud en Paul, die de vraag hebben laten liggen om die in het
bestuur te bespreken. Communiceer dat goed en tijdig;
Nu heeft de Stichting LvWW die vraag beantwoord. Willen we als Groene Klaver wat gaan betekenen
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4.2

zullen we meer, actiever alerter gaan opereren.
Financiën. Aandachtspunten zijn:
- De balanswaarde daalt door gebrek aan inkomsten.
- De film is betaald door GK en staat ook op de balans van st. LvWW. Die zal verrekend worden als de
provincie het subsidiebedrag heeft overgemaakt.
- Theo heeft afgezien van zijn reguliere vergoeding.
- het BLG project kent een verlies € 120, - SNL wordt gesubsidieerd.
- Contributie. De vergadering gaat unaniem akkoord met een contributieheffing voor 2012. Geestgrond
heeft betaald, Wijk & Wouden + Santvoorde en VANAde zullen het van de week overmaken.
- De collectieve bestuursverzekering is afgesloten;
- Het bestuur stelt in de volgende bestuursvergadering de begroting 2013 op om in de komende ledenvergadering voorgelegd en vastgesteld te worden.

5. Beleidszaken
5.1 Geen specifieke zaken.
6. Werkgroepen
6.1 Streekproducten. De subsidie is verstrekt voor de webshop. Afstemming met de andere initiatieven blijft
gewenst.
6.2 Recreatie. Geen andere inbreng dan al is gedaan. De werkgroep is niet bij elkaar geweest.
6.3 SNL. Maandag 8-10 is er een vergadering. Freek van Leeuwen wil de contractante bij elkaar roepen. De
vergadering is van mening dat alle leden geïnformeerd moeten worden en niet alleen de contractanten.
Kan dat ook niet worden gecombineerd met een ledenvergadering?
6.4 Anderen
7. Verslagen
7.1 Bestuur 21-08. Aanwezig: Corneel van Rijn. Met deze aanvulling wordt het verslag goedgekeurd.
8. Rondvraag
Menno. Bij het voorzittersoverleg VB hoort ook de Groene Klaver. De vergadering onderschrijft dit;
Theo. Jan Waaijer, voorzitter van Samen voor Groen is aftredend. Als opvolger wordt burgemeester Lenferink
genoemd maar kan ook een bedrijfsgenoot zijn. Zijn er ideeën?
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur en bedankt eenieder voor zijn inbreng. afgesproken is: db vergadering 11 oktober, ab vergadering 15-11, ledenjaarvergadering 13-12.
nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

verslagdata

3-10-2012
3-10-2012
3-10-2012
3-10-2012
3-10-2012
3-10-2012
3-10-2012

actie

door wie

12 oktober opzet ‘Ambassadeurs van het landschap’
René Klein, PZH uitnodigen
Iedere ANV noemt 10 bedrijven voor project BLG
Boterhuispolder, natuurcompensatie bestuur SvGr
SNL. Leden informeren.
Meerjarenbegroting en contributie 2013 opstellen
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