VERSLAG
BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 17 JANUARI 2013 bij:
KAASBOERDERIJ VIERHUIZEN, ZOETERWOUDE

Aanwezig:

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

Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent om 20:10 uur de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de vergadering ongewijzigd vast. 2 bestuursleden hebben zich afgemeld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Geen

3.

Projecten
3.1 Per ANV zijn de volgende projecten besproken:
- Wijk & Wouden. Er zijn nu geen lopende projecten;
- VANAde. Er loopt een ganzenproject van Corneel van Rijn voor een ganzendiner;
- Santvoorde. Blauwe Diensten die getrokken wordt door VB, Freek van Leeuwen. De stand van zaken
is bij Aad niet bekend en zal daarnaar informeren;
- Geestgrond. Het project Robuust Groen is op de administratieve handeling afgerond en het wandelpaden project loopt nog;
- De Groene Klaver. BLG. Dit project is gestart, st. LvWW voert het uit maar we hebben geen enkele
aanvraag.
3.2 Project ideeën per ANV zijn:
- Wijk & Wouden. Zonnepanelen. De gemeente doet mee met het HR beleid Samen Duurzaam. Daar
wil de ANV op in haken.
- VANAde. Het bijen- en ganzenproject. Bij Jan Versteeg kan het bijenproject worden geïnitieerd. Corneel van Rijn wil meedenken en uitvoering geven aan het ganzendiner project.
- Santvoorde. Blauwe Diensten. Dat is een bestaand project, waar nog geen concrete uitvoering aan is
gegeven.
Bloemzaad. Het project idee komt bij Berry vandaan om om bloemzaad te ontwikkelen die geschikt is
voor ontwikkeling van flora en fauna in particulieren tuinen en dit te gaan vermarkten via streekmarkten.
- Geestgrond. Robuust Groen 3. De burgemeesters in de D&B constateren dat de GOM te weinig
aandacht besteed aan natuur- en milieuontwikkelingen binnen de D&B. Jan Hoogeveen wil met de
portefeuille houders gaan bespreken, hoever RG3 daar geïnitieerd kan worden.
Project uitwerking:
- Zonnepanelen. Is toen opgepakt vanuit het perspectief Groene Diensten. De gemeente Zoeterwoude
doet mee met het HR project ‘Samen Duurzaam’. Daar kunnen we op inhaken, als intermediair. In
dat kader zal het zonnepanelenproject worden herschreven. LTO Noord Projecten bundelt de vraag
bij ondernemers, om middels een gezamenlijke inkoop, een prijsvoordeel te realiseren. Maar geconstateerd wordt ook dat er in de praktijk weinig gebeurd. Technisch gezien hebben we weinig kennis
van zonnepanelen. Die kennis moeten we dan wel verwerven.
- BLG. Geconstateerd is dat we het marketing aspect onderschat hebben. Afgesproken wordt dat Jan
Hoogeveen contact opneemt met de VVV Alphen en / of Leiden om de marketing BLG uit te gaan
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werken en voeren. Jan gaat het gesprek aan samen met de st. LvWW (Marijke \ Hannie) ;
- Blauwe Diensten. Dit is opgepakt door VB maar heeft nog niet tot concrete uitvoering geleid. Bekeken wordt of de GK daar nog een functie in kan leveren;
- Bloeiend Erf en het bijenproject. Dit is vooralsnog neergelegd bij Hannie Korthof . Indien ze met een
bruikbaar projectvoorstel komt zal dit met het bestuur worden besproken;
- Ganzenproject. Bekeken wordt in hoeverre hier een slag in is te maken. Dit zal da in overleg moeten
met een restaurant. Met Corneel wordt hierover contact opgenomen;
- Bloemzaad. Voorstel is om dit verder uit te laten werken door Berry;
3.3 project LOR.
- Opzet is om een gesprek aan te gaan met de portefeuillehouders natuur / milieu voor projecten die we
willen gaan uitvoeren en die passen in het beleid van Holland Rijnland en de provincie. Het LOR project gebruiken we daarbij als (beleids)kader. Het gesprek kan de insteek hebben met de keuze of:
1. wat gaan we uitvoeren;
2. wat kunnen en willen we uitvoeren.
3. met een brede mind, open het gesprek in gaan zonder verder voorbereiding en project ideeën.
Het algemene uitgangspunt blijft wel gelden: ‘alles in het belang van de leden’. De gesprekken willen we
wel zo concreet en realistisch mogelijk houden. Dus niet meegaan in droomsessies. We willen zelf komen en meegaan in tastbare en zichtbare projecten. Jan Hoogeveen wijst de vergadering erop dat ZHL
en LBZH hun organisaties moeten gaan krimpen omdat hun inkomen (overheidssubsidie) wegvalt. Er
was al een harde concurrentie, maar dat zal nog heviger worden. Als we ons niet weten te onderscheiden, zullen we het dan ook niet redden. Onderzoek hoeft niet meer te worden gedaan. Er zijn genoeg
rapporten van onderzoeksbureaus. We zullen ons aan moeten bieden met de kennis en netwerk in de
agrarische sector en zoeken naar mogelijkheden van crowdfunding. Als we geen risico nemen en geen
meerwaarde kunnen aantonen, zullen we het niet redden. Zowel niet bij de sector als bij de overheid. Een
eerste gesprek zal gericht worden op Holland Rijnland. Via Godelieve Mars, wordt er een gesprek gearrangeerd met Bas Eenhoorn, portefeuillehouder natuur en Milieu bij Holland Rijnland. Daarna gaan we
een rondje doen bij de verschillende gemeenten. Genoemd wordt:
- Werkorganisatie Duivenvoorde. Voorschoten en Wassenaar hebben een gezamenlijke werkorganisatie waar wethouder Houtzager , als portefeuillehouder water, groen het aanspreek punt van is. De GK
delegatie zal bestaan uit Theo en Aad.
- Teylingen. Dit zal in het kader van de Boterhuispolder die deels valt in het gebied van VANAde en
deels in Leiderdorp. Voor Teylingen is bestuurlijk aanspreekpunt Kees van Velzen en voor Leiderdorp
is dat Herbert Zilverentant. Voor Leiderdorp is de delegatie Ruud en Theo, voor Teylingen is dat
Theo en Jan.
- Social media. Dit is gelopen via VB en Freek trok dat.. De ANV leden waren uitgenodigd maar veel
belangstelling was er niet. Jan van der Geest is bij de introductie bijeenkomst geweest.
4.

Bestuurlijke zaken
4.1 Evaluatie ledenvergadering 13-12-2012.
- het verslag wordt goedgekeurd. Lijst één en twee krijgen allebei de bestuurs- en financiële stukken;
- Ruud van Schie en Edwin Veldhuijzen waren aanwezig. De naam van Edwin is niet goed geschreven.
- Het Groene Woud, gebiedscoöperatie. De uitleg was inhoudelijk goed maar de organisatorische kant
was niet duidelijk. Er zijn heel veel vragen overgebleven, over hoe samenwerken. Voorgesteld wordt
om de belangstelling te meten om daar een excursie naar toe te organiseren.
4.2 Financiën. Menno is herstellende van een hernia operatie en heeft een overzicht afgegeven ter informatie. Enkele vragen zijn:
- Spaarrekening . 15.000, - erbij. HR 16.000, -?
- Rabobank Bollenstreek wil nadenken over een streekfonds . ze vragen om inbreng. Daar is een formulier voor gekomen. De vergadering vraagt om dit breder te trekken naar het gehele gebied van de
Groene Klaver.
4.3 Verslag overleg Hannie Korthof
- Haar contract loopt eind mei deels af. Ze wordt nog voor 26 uur gedetacheerd. Daarnaast wil ze met
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4.4

eigen projecten aan de slag.
Website.
- Het beheer wordt in handen gegeven van Koen van Meurs.

5.

Werkgroepen
5.1 Streekproducten.
1
- Edwin Veldhuijzen . Geen belangrijke dingen. Uit de vergadering komt de vraag het ganzendiner
bespreekbaar te maken. Er is een meningsverschil over het bezoeken van streekmarkten. Er is een
hoog verwachtingspatroon van de Groene Hart coöperatie.
5.2 Recreatie.
2
- Jan Hoogeveen. BLG wat moet er gebeuren om die verder in beeld te krijgen. Komen er nog publicaties in de bladen? Daar kan Marijke een antwoord opgeven. De bereikbaarheid is nog een vraag.
Maar wij hebben een marketing probleem. En stijgt dat niet boven onze capaciteit uit? Het idee is geopperd om daar de VVV Alphen bij in te schakelen en Leiden promotie. Frank van Leeuwen zou het
commercieel kunnen uitbuiten. In de bollenstreek zal er in het voorjaar misschien extra belangstelling
zijn.
- Bij Santvoorde is een verlichte polderroute geweest. In de HW is een kinderproject geweest die tot
een educatief project is uitgewerkt. Dit idee gaat bij Santvoorde verder worden uitgewerkt
5.3 SNL
- Paul van de Geest. Niets te melen.

6.

Verslagen
6.1 Bestuursvergadering
1
15 november 2012
Redact. Wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd.
n.a.v.
Er is een bespreking over ambassadeurs van het landschap. Daar is een voorbespreking voor. Jan
neemt contact op met Marijke of die in het kader van de BLG daar een rol inziet.
Boterhuispolder. Er is grond verzet in het kader van de aanleg natuurvriendelijke oevers en een ontsluitingspad.
In de achthovenpolder wordt een brede sloot gegraven. De Groene Klaver is daar niet bij betrokken.
Is het composteringsproject ook een project voor de Groene Klaver? Er is geen duidelijkheid hoe dat
uitwerkt wordt en of het project meerwaarde heeft.
De Stad Den Haag heeft geen contact met de ANV Santvoorde of andere natuurverenigingen.

7.

Rondvraag
Edwin. In het bestuur is het verschil tussen A en B leden besproken. Er zijn agrarische bedrijven die B lid zijn en
bedrijven die B lid willen worden. Aad heeft die ervaring in zijn ANV ook maar heeft steeds de insteek genomen
dat ondernemers die een SNL contract willen hebben, A lid moeten zijn. Veel ondernemers zien geen concrete
resultaten.
Ruud. Op de laatste ledenvergadering was bedroevend slecht bezocht. En toch hadden we goede inleiders. Het
idee wordt geopperd om een ledenbijeenkomst op een bedrijf te organiseren. In de Boterhuispolder is een aanvraag voor een jachthaven. De mening van het bestuur is dat ze daar niet blij mee zijn. Er is een nationaal bestuursakkoord water waarbij Rijnland moet zorgen in gebieden om grotere wateropvang te creëren en bemaling
te vergroten. Het gaat om € 180 miljoen. De waterberging is een kans die hoort bij de Blauwe Diensten project.
Freek heeft een enquête bij leden gehouden en daaruit bleek dat er belangstelling bestaat.
Jan. LBZH wil projecten uitvoeren van de Groene Klaver. Akkerranden project voorlichting is niet aan de orde
geweest. In Noordwijk is een commissie opgericht waar Geestgrond in wordt genoemd zonder dat ze daarover
benaderd zijn.
Theo. Voedsel wordt zomaar weggegooid. Kunnen we daar iets mee? Laten we daar de volgende keer over
nadenken. Tips worden gevraagd. Het idee is opgepakt door grote hotels / restaurants die daar biogas van maken. Er komt nog een overleg met Gerard voor koe alert.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22:50 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar inbreng. De volgende ver-
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gadering is op dinsdag 19 maart. Er komt een vergadervoorstel van 6 keer per jaar voor om en om op dinsdag
en donderdag.

nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

verslagdata actie
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013

Blauwe diensten. Aad informeert bij VB naar status
Zonnepanelen project opzetten in het kader ‘Samen Duurzaam’.
BLG vermarkten via VVV Alphen en/of Leiden
RG3. Met portefeuillehouders D&B dit initiëren.
Bijen en ganzen project
Bloemzaden voor particulieren tuinen
Robuust Groen 3. Haalbaarheid onderzoeken
Overleg organiseren met wethouder Houtzager
Belangstelling meten excursie Groene Woud
Vraag financiën over bedrag € 15k en € 16k
Rabobank streekfonds Groene Klaver
Ambassadeur van het landschap. Interesse Marijke
Voedselverspilling op agenda zetten

door wie
Aad Z.
W&W
Jan H. – Hannie K.
Jan H.
VANAde
Berry
Jan Hoogeveen
Jos
Jos
Menno
Menno \Jos
Jan H.
Jos
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