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Buitengebied P-N West 

Algemene Ledenvergadering 

Notulen 

 

Datum: 08-11-2018 

Locatie: Buitengoed Leeuwenburg, Noordeindseweg 40 te Delfgauw 

Tijd:  Inloop: 19:30 uur 

Aanvang: 20:00 uur 

 

Totaal aantal aanwezigen: 21  

Aantal bestuursleden: 5 

Ondersteuning bestuur: 2 

Aantal aanwezigen leden: 14 

 

1. Welkom 

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

(BPNW). De voorzitter geeft aan dat twee bestuurders, Mike Lansbergen en Bart Bakkers, met 

kennisgeving vooraf, afwezig zijn.  

De voorzitter heet Arthur Venselaar, aanwezig namens de OFPN, van harte welkom namens het 
bestuur.  
 
De voorzitter neemt voorafgaand aan de vergadering kort de agenda door. Ted Duijvesteijn heeft 
voorafgaand aan de vergadering laten weten niet aanwezig te kunnen zijn bij de ALV van vandaag. 
Zijn pitch over de Bieslanddagen wordt voor de volgende ALV op de agenda gezet. 
 

2. Notulen vorige vergadering:  
 

De leden hebben geen vragen over het verslag van de vorige vergadering. De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
Pitches 
De secretaris van het bestuur geeft uitleg over de pitches. Tijdens de ALV d.d. 16 april jl. hebben de 
leden hun goedkeuring gegeven aan twee projecten, te weten Advies OFPN en Hoeve Oude Leede. 
Belangrijk bij het indienen van een projectaanvraag is dat deze voorafgaand aan het project 
aangevraagd dient te worden en na goedkeuring van het bestuur wordt voorgelegd aan de leden.  
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Bestuursvergaderingen 
Dit kalenderjaar hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden, te weten 30 januari, 5 juni en 
11 september 2018. Hoofdonderwerp van deze vergaderingen was de samenwerking met 
Noordpolder. Het bestuur heeft hierover gesprekken gevoerd met Noordpolder. Het bestuur van 
BPNW staat positief tegenover een eventuele samenwerking. Op dit moment staat de samenwerking 
van de kant van Noordpolder op pauze. Het bestuur is in afwachting van de voortgang in deze 
gesprekken. 
Het bestuur heeft ook uitvoerig gesproken over het glasvezel internet in het buitengebied. Dit 
onderwerp volgt later op de agenda. 
De secretaris geeft aan dat tijdens de bestuursvergadering is gesproken over de visie en de richting 
waar ze als bestuur heen willen gaan. Aan het einde van de ALV zal de voorzitter vragen naar de 
input van de aanwezige leden.  
 

3. Lopende projecten:  
 

Evaluatie Pilot Camerabeveiliging Oude Leede 
Rob van Paassen geeft een presentatie over de pilot Camerabeveiliging Oude Leede.  
Het oorspronkelijke project was een aanvraag van 18 camera’s, gedeeltelijk vergoed door de BPNW. 
De camera’s zijn betaald door BPNW, maar de opslag wordt betaald door de ondernemer zelf. 
De kracht van het project is de onderlinge samenwerking en het doorspelen van de informatie en 
camerabeelden aan de politie.  
Een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking is het Waarschuwsysteem Oude Leede 
(WOL) te Oude Leede. Bijna alle bewoners doen mee. 
Als een foto kwalitatief tegen valt, dan is het voldoende om de informatie in de appgroep te zetten. 
De beelden zijn redelijk makkelijk uitwisselbaar. Na het plaatsen van een bericht in de appgroep gaan 
alle buren binnen de groep zich er actief mee bemoeien. Ook de particulieren zitten in dezelfde 
belcirkels. In de presentatie van Rob wordt als voorbeeld de beelden getoond van een inbraak. Op 
alle beelden is een klein autootje gesignaleerd. Op de beelden van de buren is de naam van het 
verhuurbedrijf naar voren gekomen van de bus die is gebruikt. Het kenteken van de kleine auto is 
door de politie achterhaald. Mooie resultaat is de aanhouding van één persoon. Of er ook 
daadwerkelijk een veroordeling heeft plaatsgevonden is niet bekend. Als algemeen bekend is dat er 
flink wat beveiliging is, zal het gebied gemeden gaan worden door inbrekers. De camera’s hebben 
een afschrikkende werking. De kracht van het systeem zit hem meer in de samenwerking. 
Het contact loopt nu via de wijkagent. De voorzitter geeft aan dat de wijkagent was uitgenodigd voor 
de ALV om een nadere uitleg te geven over de werkwijze en zijn ervaringen, maar hij was helaas 
verhinderd. Bij de eerstvolgende ALV wil het bestuur hem opnieuw uitnodigen om nadere uitleg te 
geven en eventuele vragen te beantwoorden.  
De vraag wordt gesteld hoeveel camera’s er op dit moment zijn.  Rob geeft aan dat oorspronkelijk 19 
camera’s zijn aangemeld. Op dit moment zijn 10 camera’s afgerekend en zitten er nog drie camera’s 
in de koker. 
Rob sluit af met: inmiddels kunnen we zeggen dat het project werkt. 
 
Evaluatie Hoeve Oude Leede 
Dirk Gravesteyn geeft een nadere toelichting over het verloop van het project Hoeve Oude Leede. 
In de periode van 16 april tot medio september 2018 is de vereniging samen met de notaris Pepijn 
Beliën van Oostland Notaris bezig geweest met het finetunen van de oprichtingsakte. Eind 
september 2018 is de vereniging officieel geworden. Tot op heden is alleen een factuur van € 50,- 
voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ingediend bij het bestuur van BPNW. De 
werkzaamheden van de notaris á € 150,- zijn tot op heden nog niet gefactureerd aan de vereniging. 
Een mooi resultaat is het plannen van een najaarsvergadering op 28 november 2018 waarbij 
wethouder Hennevanger en een afgevaardigde van Delfland aanwezig zijn. De vereniging wil hierbij 
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de verbindende schakel zijn. Belangrijk is dat het lekker door gaat lopen, dat je vindbaar bent en een 
vaste gesprekspartner gaat worden. 
De voorzitter concludeert: kortom Hoeve Oude Leede draait en bedankt Dirk voor de update. 
 

6. Glasvezel internet in het Buitengebied 
 

De secretaris geeft het woord aan Marleen van Manen van Glasvezel Buitenaf. Marleen geeft een 
presentatie over het glasvezel internet in het buitengebied. 
Marleen stelt de vraag: Wie heeft zich nog niet aangemeld? Marleen geeft aan dat we voor nu op 
43% zitten voor het hele gebied. Pijnacker loopt beter dan Lansingerland. De aanmeldingen komen 
vaak op het allerlaatste moment binnen. 
Het is belangrijk om de mensen enthousiast te maken: probeer het voor één jaar.  
De eerste 500 aanmeldingen ontvangen een tegemoetkoming van € 180,-. Marleen geeft aan dat 
gisteren bij een informatieavond de mensen is opgeroepen om zich aan te melden. Groot voordeel is 
dat het aanleggen gratis is. Je gaat pas betalen als de installatie totaal is geïnstalleerd. 
Marleen geeft een nadere uitleg over de voordelen van het glasvezel en de kosten die men nu 
betaalt bij de huidige provider en straks bij het glasvezel. 
De vraag wordt gesteld over de kosten van de vaste telefonie. Marleen geeft aan dat de belminuten 
zijn af te kopen.  
Marleen geeft een overzicht van de mogelijke providers. Het is best lastig om hierin een keuze te 
maken. Indien men hulp nodig heeft, dan kan men terecht bij de lokale ondernemers. Marleen geeft 
een overzicht. Daarnaast geeft de website www.helloworldglasvezel.nl ook een goed advies. 
Vanuit de leden komt de vraag waarom door de adressen in het Buitengebied een toeslag moet 
worden betaald en niet door de adressen in de kernen. Marleen legt uit dat bij het graven binnen de 
kern de afstand tussen de huizen veel kleiner is dan in het buitengebied. Er moeten veel meer kabels 
aangelegd worden.  
Marleen maakt duidelijk dat indien je niet voor 12 november 2018 een abonnement hebt afgesloten,  
de eenmalige aansluitkosten in rekening gebracht gaan worden van min. € 995,-. Deze kosten komen 
dan bovenop de € 1.900,-. 
De voorzitter informeert naar de mogelijkheden bij  de groei van een locatie. Is dat mogelijk via één 
kabel? Ja, maar dan moet je wel een hogere bundel afnemen.  
De planning voor de komende dagen is: maandag 12 november 2018 is de deadline. Dinsdag 13 
november 2018 staat een moment bij de gemeente gepland. Einde van de dag wordt het definitieve 
percentage gecommuniceerd. Bij een min. van 50% gaat het project van start. De start van de aanleg 
staat gepland voor begin 2019. Medio 2019 de levering van de diensten en eind 2019 is de gehele 
aanleg afgerond. Marleen spreekt uit alle vertrouwen te hebben dat de 50% gehaald gaat worden. 
Laten we er met zijn allen voor gaan! 
De secretaris geeft aan dat voorzitter en hij vergaderingen hebben bijgewoond met de besturen van 
de andere deelgebieden om te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit een succes gaat 
worden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de 50% gehaald gaat worden. Vanuit het hoofdbestuur 
OFPN kwam het voorstel om de eerste 500 aansluitingen voor het eerste jaar te vergoeden. Om dat 
te realiseren is een redelijke pot met geld nodig. Het hoofdbestuur OFPN rekent op een bijdrage van 
de diverse deelgebieden. Voor BPNW betekent dit concreet een eenmalige bijdrage van € 40.000,-. 
De inleg vindt plaats naar rato. De voorzitter geeft aan dat BPNW best wat reserves in de pot heeft. 
Tijdens de pitch voor het glasvezel internet in het buitengebied zal een tweede stempunt zijn. Deze is 
bedoeld voor de ondernemers die te laat zijn met hun aanmelding en achter het net vissen. Deze 
ondernemers krijgen vanuit het BPNW een financiële steun van € 180,-. Uiteraard moet de 
ondernemer wel binnen ons gebied zijn gevestigd. 
De voorzitter geeft aan dat deze beslissing is genomen met alle besturen van alle verenigingen. In 
principe zeggen we als bestuur ja, maar als de leden nee zeggen dan is het ook nee. De leden hebben 
bij ons de laatste stem. 
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De voorzitter bedankt Marleen van Manen voor haar presentatie en concludeert: voor het eerst 
hebben we een project waar we allemaal hetzelfde belang hebben. 
 

7. Pitches projecten 
 

De stembriefjes worden uitgedeeld. De aanwezige leden gaan stemmen over Glasvezel internet in 
het Buitengebied waarbij gestemd kan worden op de volgende twee opties: 

1. Bijdrage van € 40.000,- door BPNW voor het financieren van het hoofdbestuur voor de eerste 
500 aanmeldingen. 

2. Bijdrage van € 180,- voor elke ondernemer in ons gebied voor het glasvezel uit onze 
middelen. 

De stembriefjes worden opgehaald. In de tijd dat de stemmen worden geteld, wordt het volgende 
agendapunt behandeld. 
 

9. Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp 
 
Matthijs Beke geeft een presentatie over de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp. 
De Energiecoöperatie is in april 2018 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van burgers om 
lokaal duurzame energie op te wekken. Vanuit een maatschappelijke vraag leveren zij een bijdrage 
aan de verduurzaming van de gemeente Pijnacker-Nootdorp Ambitie is om te helpen en mensen te 
betrekken bij de duurzaamheidsambitie. Naast de bijdrage aan de verduurzaming van de lokale 
energiebehoefte worden het bedrijfsleven en burgers hechter met elkaar verweven. Met als 
gezamenlijk doel een duurzamere leefomgeving.  
De eerste focus ligt nu op de zonnepanelen op basis van de Postcoderoosregeling. In het kort komt 
deze overheidsregeling erop neer dat inwoners en bedrijven gezamenlijk via de coöperatie 
investeren in duurzame energie. In ruil daarvoor krijgen deelnemers een vrijstelling van de 
energiebelasting van een deel van het eigen gebruik. Dit levert dan een kleine financiële bijdrage op. 
De Energiecoöperatie is op zoek naar een groot dak. Op dit moment specifiek in Pijnacker-Zuid. 
Er is al één locatie gevonden, namelijk bij Harry Wubben Flowers in Nootdorp. De Energiecoöperatie 
is nu langzaam zover dat het concreet in de markt gezet kan worden. Kleine kanttekening daarbij is of 
het dak bij Harry Wubben stevig genoeg is om het aantal zonnepanelen te kunnen dragen. 
De Energiecoöperatie heeft inmiddels een eigen website en via een persbericht in de krant is 
aandacht geschonken aan de voorinschrijving en mensen opgeroepen om zich in te schrijven. 
 
De werking in de praktijk is dat mensen een paar panelen kopen. Vervolgens wordt energie 
geproduceerd. De belastingteruggave gaat grotendeels via de energieleverancier. EC verkoopt de 
stroom en levert de energie. De uiteindelijke verwachting is dat het zich tussen de 8 en 10 jaar weer 
terugverdiend heeft.  
De vraag wordt gesteld waarom een dak nodig is en het niet op de grond mag. Matthijs geeft aan dat 
het gemeentelijk beleid maakt dit niet echt makkelijk maakt. Tevens geldt dat bij landbouwgrond de 
bestemming verandert als je er zonnepanelen op plaatst i.p.v. gebruikt voor de landbouw. 
De vraag wordt gesteld wat het daadwerkelijk oplevert als je een dak beschikbaar stelt. Dit is 
afhankelijk van de grootte van het dak, maar zal tussen de 1 en 5 euro per paneel per jaar zijn. 
De Energiecoöperatie levert het onderhoud. Je wordt helemaal ontzorgd.  
Mathijs doet de oproep om je dak beschikbaar te stellen en je aan te melden.  
De voorzitter informeert naar de ambitie van de coöperatie. Mathijs geeft aan dat ze binnen 3 jaar 
5000 panelen willen. 
De voorzitter bedankt Matthijs Beke voor zijn presentatie. 
 
De voorzitter geeft de uitslag van de pitch.  
Pitch glasvezel internet in het buitengebied:  
Optie 1:  18 stemmen voor,  0 stemmen tegen.  
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Optie 2:  18 stemmen voor,  0 stemmen tegen.  
Beide opties worden door de leden goedgekeurd. 
 
In de volgende vergadering zal het ingebrachte bedrag bekend gemaakt worden. 
 
11. Wat verder ter tafel komt 
 
De voorzitter deelt mede dat BPNW in een rooskleurige positie zit. De OFPN heeft een kritische blik 
hierop. Er zit zoveel geld in de pot, dat op dit moment niet wordt uitgegeven. De voorzitter spreekt 
zijn zorgen hierover uit. Vanuit de leden moeten leuke projecten worden aangedragen. BPNW 
ontvangt jaarlijks € 40.000,-.  Oproep aan alle leden om goed na te denken wat we met dit geld 
kunnen gaan doen. 
 
Voor de volgende ALV zullen een aantal experts uitgenodigd worden om te praten over de pilot 
camerabeveiliging. Wellicht gaan we overal camera’s ophangen? 
 
De voorzitter geeft aan dat het voor een buitengebied lastig is om een gezamenlijk belang te zoeken. 
Waar gaan we voor staan de eerste paar jaar? Waar willen we naartoe werken? Het is aan de leden 
om met initiatieven te komen. De grote som geld in pot kan ertoe bijdragen dat BPNW stopt. Geld 
oppotten houdt in dat een fonds voor het buitengebied niet werkt. 
De vraag wordt gesteld of alle projecten collectief moeten zijn? De voorzitter geeft aan dat 
individueel belang niet past binnen de statuten. Je kunt als individu een projectaanvraag indienen, 
maar het belang moet voor een groter geheel zijn. 
Het idee wordt geopperd om een banenmarkt te organiseren voor het buitengebied. 
Personeelstekort heb je overal. Doel is om de jeugd te motiveren en hun interesse te wekken voor 
vacatures in het buitengebied. 
De voorzitter geeft aan dat om de continuïteit te behouden, is het belangrijk om goede projecten te 
hebben.   
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:07. 
 
 


