VERSLAG
BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 19 MAART 2013 bij:
KAASBOERDERIJ VIERHUIZEN, ZOETERWOUDE

Aanwezig:

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

Afwezig:

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

1.

Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Verslag HR. 4-03-2013. Wordt ter kennisname doorgenomen. De projectenlijst van HR wordt doorgenomen. Interessant zijn:
- 2. Bloemrijke bermen. Wordt meegenomen in het project BE-BD;
- 7. Beter Beleving Bollenstreek. Wordt overleg over gevoerd en bekeken hoe we daar vanuit GK op in
kunnen haken;
- 9. Wandelpaden Blauwe polder. Volgens Paul is dit een plan die door DLG gaat worden uitgevoerd.
In het gesprek met Kaag en Braassem zal dit worden meegenomen;
- 13. Ommetje Rijpwetering –Nieuwe Wetering. Is volgens Paul al in uitvoering;
Vragen: wat is de reden en doelstelling van het gebiedsfonds? Er is onduidelijkheid omtrent het gebiedsfonds wat door bureau Praedium wordt onderzocht en het gebiedsfonds wat door de banken wordt promoot.
2.2 Verslag gemeente Leiderdorp 12-03-2013. Bespreekpunt was vooral de Boterhuispolder. Er is contact
geweest met Arie Roest, die meegaf dat het beheer een aandachtspunt is. Ruud neemt contact op met
VB voor informatie over gecertificeerd het beheer en gaat samen met Paul een gesprek aan met de gemeente Leiderdorp of dit door GK kan worden uitgevoerd. Aad en Jos benadrukken dat de beheerstaak
op het hele gebied van GK van toepassing kan zijn.
2.3 Verslag gemeente Teylingen 13-02-2013. Het gesprek was voornamelijk gericht op de bloemencorso.
De wethouder is geïnteresseerd in een projectmatige aanpak voor verrommelde hoekjes.
2.4 Ledenvergadering Wijk & Wouden 27-03-2013. Afgevaardigd zijn Menno en Theo. Theo en Jos willen
agenda lid zijn van de ANV’s bestuursvergaderingen. Dit zal worden doorgegeven aan de secretarissen.
2.5 Bijeenkomst natuurmonumenten 4-03-2013. Is ter kennisname doorgenomen. Is een taak voor VB.
2.6 Terugkoppeling landelijke ANV dag. De opkomst en dag was prima. Inhoudelijk stond het gebiedsprofiel
en – offerte centraal. De nieuwe GLB zal in 2016 van start gaan. Indien we daar aan mee willen doen
zullen we daar in praktische zin mee moeten gaan oefenen. Berry werkt een voorstel uit voor een oefendag en zoekt een deskundige die ons daarbij kan begeleiden. Dit zouden kunnen zijn: bureau Praedium,
DLG, ministerie van EZ.
Een gebiedsofferte is het meest efficiënt en effectief als dat voor een afgebakend gebied geldt. Besloten
wordt dat we ons concentreren op het HR gebied en we samenwerking zoeken met de ANV’s Weide en
Pracht, De Wetering, Hollandse Venen en \ of De Parmey. Met hun zal een gesprek worden gearrangeerd.
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2.7

Uitnodiging kwaliteitsatelier 11-04-2013. Afgevaardigd worden. Theo en Jos

3.

Projecten
3.1 Overleg water HHS Rijnland. Het overleg is op 23 april en er zijn verschillende uitgewerkte projectvoorstel. Met de ambtelijke organisatie van HHS Rijnland zijn die voorstellen bekeken. Anderhalf maand
geleden is nog contact geweest met Hans Schouffeur , die gezegd heeft dat er nu actie van de Groene
Klaver wordt verwacht. Hoe en wat we ons daarbij moeten voorstellen zal in dat gesprek aan de orde
komen. Bij de VV vergadering zit nu een voorstel voor het starten van blauwe diensten.
3.2 Project Bloeiend Erf- Biodiversiteit. Inhoudelijk zijn de reactie verwerkt. Procesmatig moeten we dit op
gaan pakken. Straks moet er een project aanvraag komen. Wie dat gaat doen, is nog niet helder. Allereerst richten we ons op een gesprek met de bijenstichting en vogelbescherming Nederland. Voorgesteld
wordt om boomsingles en pestbosjes ook op te nemen in het project BE-BD. Dit zal in de gesprekken
gebeuren.
3.3 Boerenlandgidsen. Er is een nieuwe medewerker aangenomen bij de stichting Boerenlandgidsen voor 26
uur. De taakomschrijving van hem \ haar is nog niet helder.
3.4 Op 27, 28 april en 5 mei worden er boerenmarkt en georganiseerd. Het voorstel is om een gezamenlijk
stand Groene Klaver te maken waarin de onderliggende ANV’s zich kunnen presteren. Het is afhankelijke in welk gebied de boerenmarkt komt en welke ANV zich dan presenteert. Één stand betekent één
concept en dus herkenbaarheid. En één concept zal de organisatie ook minder tijd gaan kosten. Berry
maakt een voorstel en mailt dat rond.
3.5 Voedselverspilling. Bekekene zal worden in hoeverre het projet Bio Based economy daarop aansluit, of
we dit onderwerp daarin op kunnen nemen en of we als GK daarop een rol in kunnen vervullen.

4.

Bestuurlijke zaken
4.1 Financiën. Spaarrekening is € 35.000, - betaalrekening is 853, -. De € 15k is subsidie boerenlandgidsen.
4.2 Bestuursvergadering. Donderdag 2 mei, dinsdag 9-07, donderdag 19-09, di 12-11 en donderdag 9-012014;
4.3 Website. Het beheer wordt in handen gegeven van Koen van Meurs. Koen legt contact.

5.

Werkgroepen
5.1 streekproducten.
1
Edwin is er niet dus geen informatie.
5.2 recreatie.
2
Jan Hoogeveen is er niet dus geen informatie.
5.3 SNL. Paul van de Geest. De betalingen van 2012 zijn weer uitgesteld.

6.

Verslagen
6.1 Bestuursvergadering
1
17 januari 2013
Redact. Bijen- wordt ganzenproject.. Met deze correctie wordt het verslag goedgekeurd
n.a.v.
Verlichte polderroute gaat met kinderen en kinderschilderijen om meer mensen erbij te betrekken. De
ANV Santvoorde is druk met de organisatie.

7.

Rondvraag
Berry. Kunnen er nog declaraties zijn voor de veldinventarisaties. Het totale project is vol, maar op het punt van
de bestuurlijke voorbereiding kan nog wel worden ingediend;
Ruud. In Alphen aan den Rijn is een landschapsontwikkelingsplan in voorbereiding waar hij bij geweest is. Ruud
heeft niet het gevoel dat die daar een meerwaarde in kan betekenen. Aan de orde kwam promotie en succesvolle activiteiten. De gemeente wil een gemeenschappelijk doel gaan benoemen. Wat dit concreet moet gaan betekenen is nog niet duidelijk en Ruud wil daar zelf geen energie meer in gaan steken. Theo zal dit op nemen met
Kees van Velzen die bestuurslid wordt van de Stichting Wijk en Wouden.
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8.

nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22:35 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar inbreng. De volgende vergadering is op donderdag 2 mei.

verslagdata actie
19-03-2013 Projectenlijst doornemen. Doel\ mogelijkheid beschrijven
19-03-2013 Gesprek organiseren met de ANV’s Weide en Pracht, De Wetering,
Hollandse venen, De Parmey voor gebiedsofferte
19-03-2013 Informatie gecertificeerd beheer opvragen bij VB
19-03-2013 gesprek regelen met gemeente Leiderdorp, beheer Boterhuispolder
19-03-2013 Bezoek ledenvergadering Wijk & Wouden
19-03-2013 gebiedsofferte oefendag organiseren en in concept uitwerken
19-03-2013 Gesprek arrangeren met wethouder Uit den Boogaard en Houtzager
19-03-2013 Voorlichting kwalitetisatelier 11 april
19-03-2013 Overleg HHS Rijnland, Hans Scouffoer
19-03-2013 Project BE-BD bespreken met Vogelbescherming en bijenstichting
19-03-2013 Stand boerenmarkt organiseren qua stand en bemensing
19-03-2013 Voedselveiligheid in passen in Bio Based economy ?
19-03-2013 Gesprek met Jan Kempers, Heineken organiseren
19-03-2013 Landschapsontwikkeling Alphen informatie via Kees van Velzen

door wie
Theo, Jos
Theo, Jos
Ruud
Ruud
Theo, Menno
Berry
Jos
Theo, Jos
Theo, Freek, Jos
Berry, Jos
Berry
Theo, Jos
Theo
Theo
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