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Buitengebied P-N West 

Algemene Ledenvergadering 

Notulen 

 

Datum: 16-04-2018 

Locatie: LG FLowers, Meloenstraat 9, Pijnacker 

Tijd:  Inloop: 17:00 uur 

Aanvang: 18:00 uur 

 

Totaal aantal aanwezigen 33 

Aantal bestuursleden: 7 

Ondersteuning bestuur: 2 

Aantal aanwezigen leden: 24 

 

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van Buitengebied Pijnacker-Nootdorp West 

(BPNW)  

Vraag: Waar kan de volgende vergadering gehouden worden?  
 
De vergadering gaat als volgt, leden die een geldaanvraag hebben gedaan krijgen de kans om een 
pitch te houden en iedere aanwezige mag voor of tegen de aanvraag stemmen. Hierdoor ligt de 
verantwoordelijkheid niet bij het bestuur, maar bij de leden zelf.  
 
Overigens is er tijdens de vergadering ruimte voor de samenwerking met Noordpolder. Hier komt Jan 
tijdens het agendapunt op terug. 
 
Notulen vorige vergadering:  
Leden hebben geen vragen over het verslag van de vorige vergadering. 
Notulen worden vastgesteld. 
 
Bestuursleden worden kort voorgesteld.  
 
Samenwerking Noordpolder:  
Er hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. In BPNW heeft lang de discussie geheerst of een 
bestuur zinvol is. Eén jaar geleden is er een nieuw bestuur ontstaan met als doel het buitengebied op 
de kaart te zetten en te vertegenwoordigen.  
Tijdens de vorige bestuursvergadering is besloten met Noordpolder besloten samen te gaan werken. 
Noordpolder zou liever sectoraal werken, terwijl het BPNW dan het Buitengebied. Tijdens de 
volgende vergadering wordt er dieper ingegaan op de voordelen en nadelen van sectoraal denken. 
Zo is het uit elkaar zetten van de trekkingsgelden op sectoraal gebied heel lastig. Het belangrijkste 
voor nu is om de totaliteit te zien, zodat we teruggaan naar het gebied zoals dat in het beginsel was.  
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Noordpolder heeft aanzienlijk minder gelden beschikbaar als BPNW. De gelden van de afgelopen 
jaren zijn volledig door Noordpolder besteed. BPNW heeft daarentegen nog niet vel uitgegeven.  
Leden hebben geen bezwaar tegen de samenwerking met Noordpolder.  
 
Lopende projecten:  
Voorzitten van BOV over cameratoezicht Oude Leede: 
In het gebied Oude Leede wordt een pilot opgezet met camerabewaking. Het doel is om dit 
gezamenlijk op te zetten. 
Per bedrijf kan 1 camera + 1 recorder worden geïnstalleerd. Deelnemers krijgen 250 euro subsidie 
voor deelname. De voorwaarde is dat, indien nodig, de camerabeelden beschikbaar worden gesteld, 
zodat het hele collectief hier gebruik van kan maken..  
 
Er zijn twee offertes beschikbaar. Eén van een lokale partij en één van een partij uit Friesland.  
Er is gekozen voor de lokale partij Jotronics. Door de kosten, maar ook het logistieke voordeel. De 
kosten voor 1 camera bedragen 685 euro (waar deelnemers 250 euro van terugkrijgen).  
 
Het bestuur van BPNW ziet Oude Leede als pilotproject en denkt dat gezamenlijke beeldverzameling 
en samenwerking qua beveiliging een toevoeging is. Zodra dit lijkt te werken kan dit project verder 
over het BPNW verspreid worden. Met de gemeente is al contact geweest over de regelgeving 
rondom dit project en dit past binnen de privéwetgeving. 
 
Over een halfjaar zal Oude Leede opnieuw een verslag om de stand van zaken te bespreken. 
Hierdoor worden leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het project.  
 
Buytenhout tafel: 
Het natuurgebied loopt van de A13 tot aan het spoor in Pijnacker-Nootdorp (gehele groengebied). 
Het gebied bestaat ligt voor een deel in Delft en een gedeelte in Pijnacker-Nootdorp. Het doel is om 
het  gebied los te maken van de gemeentegrenzen en het te zien als onafhankelijk gebied. 
Aanleiding is de nieuwe bestemmingswijziging van het gebied. Invullen van het bestemmingsplan van 
onderaf in plaats van bestuurlijk is een doel. 
Zowel ondernemersfonds Delftse Hout als BPNW hebben 5000 euro ingelegd. Gemeente Delft en 
Pijnacker-Nootdorp hebben 30.000 euro ingelegd.  
Vraag is of provincie en waterschappen ook meegaan? Hoe krijgen we ze aan tafel?  
Mede door inbreng van het geld wordt BPNW gezien als gesprekspartner. 
 
Wethouders van Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben al ja gezegd tegen het plan. Voor het plan is 
125.000 euro nodig.  
23 april zal de intentieverklaring door partijen getekend worden.  
 
Pitches: 
 
Pitch 1, Advies OFPN:  
Leden lopen ertegen aan dat er moeilijke vraagstukken bij ondernemers spelen, die mogelijk 
gezamenlijk kunnen worden opgelost. Grote bedrijven kunnen het zich permitteren om kosten te 
maken aan juridische adviseurs, denk bijvoorbeeld aan Ruimtelijke Ordening.  
 
Het moet voor iedereen een toepasselijk vraagstuk zijn, maximaal 5000 euro per aanvraag.  
 
Vraag: soms zijn er tegenstrijdige belangen. Hoe leg je dit uit tijdens de ALV?  
Antwoord: Misschien is het goed om de aanvraag vooraf via de mail te sturen, zodat leden weten wat 
er speelt en gedaan wordt. Bestuur moet vooraf geïnformeerd worden en iedereen kan een voorstel 
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doen. Bestuur kijkt of de aanvraag voldoende raakvlakken heeft voor andere leden en tijdens de ALV 
worden resultaten gedeeld.  
 
Pitch 2, Bieslanddagen:  
Vanuit Bieslanddagen is niemand aanwezig. Pitch heeft dus niet plaatsgevonden.  
 
Pitch 3, Hoeve Oude Leede:  
Pitch namens 13 ondernemers uit Oude Leede. Zij komen jaarlijks bij elkaar 
Doel: aan tafel komen bij overheid, zodat ze kunnen meedenken met beslissingen en niet via de krant 
moeten horen dat stukken grond geveild worden. Met name meepraten over de groenstukken is de 
doelstelling.  
 
Concreet: Hoeve Oude Leede zou een eigen rechtspersoon willen zijn. Oom bij overheden aan tafel 
te komen is dit een vereiste. De vraag is om een stukje financiering van 3125 euro te kunnen krijgen 
voor oprichtingskosten en advieskosten.  
 
Na de pitches legt de penningmeester uit dat initiatiefnemer na een halfjaar, tijdens de vergadering 
terug moet komen om de besteding van het geld toe te lichten. 
Wat is er gedaan en wat zijn eventuele resultaten?  
Ook stelt hij voor om de vergadering iedere keer op een andere locatie te organiseren.  
 
Gemeente geeft presentatie over Ruimtelijke Ordening en principeverzoeken.  
De PowerPoint presentatie van de Gemeente zal door het bestuur op de website van BPNW 
geplaatst worden.  
 
De woordvoerder van de gemeente vraagt: Ga eerst met de gemeente in gesprek (bellen) in plaats 
van direct een boze mail te sturen. Door in gesprek te gaan kan de gemeente makkelijker meedenken 
en schakelen.  
Opmerking van leden: Het is goed dat de gemeente betrokken wordt bij BPNW. Daarmee wordt het 
BPNW goed op de kaart gezet en laten we zien dat we goed vertegenwoordigd zijn.  
 
Vanuit de leden wordt er voorgesteld om thema-avonden te beleggen wanneer er belangrijke zaken 
vanuit de gemeente worden aangedragen.  
 
De voorzitter geeft uitslag van de pitches.  
Pitch 1: 22 stemmen voor, 6 stemmen tegen.  
Pitch 3: 23 stemmen voor, 5 stemmen tegen.  
Beide pitches worden door de leden goedgekeurd. 
 
 
Het bestuur vraagt of de manier van werken van het bestuur naar wens is ? 
Vragen en opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar info@buitengebiedpnwest.nl 
 

 
Thema Huisvesting:  
Er blijkt een gezamenlijk probleem te zijn rondom huisvesting voor werknemers. Er is een enquête 
uitgestuurd naar ondernemers om te peilen hoe groot de noodzaak is. Slecht 4 ondernemers hebben 
deze enquête beantwoord. Een oproep vanuit de leden is om de enquête nogmaals bij de gemeente 
aan te vragen en deze door meerdere ondernemers te laten invullen, zodat er meer gehoor aan de 
kwestie gegeven kan worden. Hierdoor kunnen we het probleem aantonen en zichtbaar maken bij de 
gemeente.  
 

mailto:info@buitengebiedpnwest.nl
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Onderlinge bereikbaarheid:  
Emailcontact om leden (onderling) op de hoogte te houden lijkt het beste middel. Mocht dit door de 
leden als niet prettig ervaren worden, mocht email niet binnenkomen of mochten er andere 
suggesties zijn, geef dit aan bij het bestuur. Ook de Facebookpagina van BPNW wordt gebruikt voor 
berichtgeving, dus volg deze ook voor de laatste berichtgeving! 
 
 
Afsluiting:  
‘’Laten we met z’n allen zorgen dat er grote, gezamenlijke projecten worden aangepakt met de 
aanwezige pot geld. Projecten die iedereen aangaan en waar iedereen baat bij heeft. Kleine 
projecten kunnen ook gefinancierd worden, maar verbinding en het aanpakken van gebied brede 
projecten staat centraal.’’ 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 
 
 


