Buitengebied P-N West
Ledenbijeenkomst
Notulen
Datum:

28-10-2019

Locatie:

Intratuin, Rijskade 1A te Pijnacker

Tijd:

Inloop: 17:00 uur
Aanvang: 18:00 uur

Aantal aanwezigen leden: 18

1. Welkom
De voorzitter opent de Ledenbijeenkomst van het Buitengebied Pijnacker-Nootdorp West (BPNW) en
heet iedereen van harte welkom. Twee keer per jaar hebben we een ledenvergadering. Deze
ledenbijeenkomst staat in het teken om te bekijken wat ons samenbrengt in het buitengebied en wat
we gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Wat hebben we gemeenschappelijk en wat niet. Het bestuur
heeft Matthijs Beke de opdracht gegeven om hierover vooronderzoek te doen. Bij agendapunt 3
komt dit aan bod.
Jan geeft aan dat het bestuur een gesprek heeft gevoerd met Bart Bakkers over het deelgebied
Emerald als onderdeel van het Buitengebied. Past dit deelgebied eigenlijk nog binnen het
Buitengebied. De afgelopen periode bleek dat de onderwerpen van gesprek tijdens de
bestuursvergadering minder van toepassing waren op het deelgebied Emerald. Het bestuur heeft aan
Bart het voorstel gedaan om met het deelgebied Emerald uit het Buitengebied te stappen. Bart stond
hier niet onwelwillend tegenover en is vervolgens op gesprek geweest bij het hoofdbestuur. Het
hoofdbestuur bleek positief te zijn over het doorgaan als eigen deelgebied. Het ziet er dus naar uit
dat Emerald uit het buitengebied stapt.
Jan stelt de aanwezige leden de vraag: zijn jullie het ermee eens dat Emerald vanaf 1 januari 2020
geen onderdeel meer vormt van het Buitengebied? Geen van de leden heeft bezwaar.
2. Notulen vorige vergadering:
De leden hebben geen vragen over het verslag van de vorige vergadering. De notulen worden
ongewijzigd vastgesteld.

3. Samenwerken en ondernemen in het buitengebied
Jan geeft aan dat het bestuur graag wil weten wat er binnen het Buitengebied leeft en wil op zoek
gaan naar wat ons bindt. Het bestuur is een avond bij elkaar gekomen voor en brainstormsessie om

te onderzoeken wat ons bindt. Eén van de resultaten was dat het onderwerp ruimtelijke ordening
ons allemaal raakt. Ondanks de diversiteit onder de leden bindt ons dit.
Het bestuur heeft Matthijs Beke gevraagd om vooronderzoek te doen. Moeten we dit gaan doen?
Gaan we het breder trekken dan alleen het Buitengebied Pijnacker-Nootdorp West. Het bestuur
heeft een bedrag van € 5.000,- ter beschikking gesteld voor dit vooronderzoek. Ted Duijvestijn heeft
1,5 tot 2 jaar geleden een pitch gehouden over ruimtelijke ordening voor een bedrag van € 5.000,-.
Dit geld heeft het bestuur gebruikt voor het vooronderzoek.
Jan geeft het woord aan Wouter en Matthijs Beke. Zij hebben samen een rondje langs de velden
gedaan om informatie op te halen van verschillende partijen, niet alleen ondernemers.
Matthijs heeft uit een achttal gesprekken een aantal zaken genoteerd. Hij heeft hiervan
steekwoorden opgeschreven op een post-it en uitgedeeld onder de aanwezige leden. Matthijs gaat
alle leden langs die een post-it hebben met de vraag om hardop voor te lezen wat er staat. De
volgende steekwoorden werden genoemd.
➢ Ontmoeten: uit gesprekken komt naar voren dat mensen het belangrijk vinden om elkaar te
ontmoeten.
➢ Hoe verder?: het was in de gesprekken elke keer weer zoeken.
➢ Land in stad: we zijn zo dichtgegroeid de afgelopen jaren. We horen bij de stad.
➢ Individueler: veel bedrijven moeten hard werken om geld te verdienen. Er is behoefte om
samen te werken om bijv. een gebiedsproces op te zetten.
➢ Van onderop: de overheid wil graag participeren en wil steeds meer overlaten aan de
samenleving. De gemeente gaat in het kader van de omgevingsvisie ook participatie vragen.
Staan we daar voor open?
➢ Nuttige gesprekken: sommige gesprekken leken moeizaam te verlopen, maar hebben
uiteindelijk toch veel nuttige tips opgeleverd.
➢ Omgevingsvisie: wie weet wat de omgevingsvisie inhoudt? Geen van de leden weet wat het
inhoudt. Het gaat over nieuwe bestemmingsplannen en structuurvisie. In 2021 moeten we
veel meer met de omgeving doen. Van onderop samen met de omgeving nadenken.
➢ Nieuwe coalities: betekent dat we niet in bestaande structuren, maar in nieuwe vormen
samenwerken. Ondernemersfonds zou een mooie structuur kunnen zijn.
➢ Energietransitie: van onderop met draagvlak van de samenleving.
➢ Gebiedsvisie?: de vraag vanuit het bestuur was of we naar een gebiedsvisie moesten gaan. Is
waarschijnlijk niet de manier om tot samenwerking te komen.
➢ Wij?: vraag vanuit het bestuur: is er wel een wij? Matthijs geeft aan dat hij nog geen wij ziet.
Belangrijk om met elkaar samen te werken.
➢ Verkenning: dit zijn we op dit moment nog aan het doen.
➢ Post-it: door een toeval zijn dingen ontdekt.
➢ Proces: kijken of we met elkaar tot dingen kunnen komen. Een proces zonder doel is
kansloos. Wat bindt ons en wat helpt ons verder om een krachtig gebied te maken?
➢ Samenwerken: opdracht is om samen te werken. Vanuit de gesprekken komt ook deze
behoefte naar voren.
➢ Geen eenheid: Matthijs voelt nog geen eenheid binnen het buitengebied. Niet in de vorm
van samenwerking, niet in de soorten gebieden, iedereen kijkt anders naar het buitengebied.
➢ Concreet: als we iets gaan doen, dan moet het wel concreet zijn.
➢ Inspirerend: men wil wel bij bijeenkomsten aanwezig zijn, maar het moet wel inspirerend
zijn.
➢ Geen stip op de horizon: we hebben geen stip op de horizon. Als we maar weten waar we
naartoe gaan met zijn allen.
➢ Zoektocht: we zijn echt aan het zoeken, omdat het niet zo eenduidig is. Verwarrend. Elk
gesprek krijgen we andere dingen mee.

➢ Geen problemen: het lijkt wel of er geen problemen zijn (uit gesprek). Misschien is het op dit
moment allemaal goed geregeld? Is er wel een urgentie om dingen te doen met elkaar?
Glasvezel was een mooi voorbeeld van een gezamenlijk project.
➢ Nieuwsgierig: als we met elkaar verder willen gaan, dan moeten we bij elkaar de
nieuwsgierigheid opwekken. Belangrijk als je met elkaar wil samenwerken. Mooi woord om
mee af te sluiten.
Wouter geeft aan dat het inderdaad alle kanten opging tijdens de gesprekken.
Wie hebben we nu gesproken? O.a. belangenvertegenwoordigers, hoofdbestuur, deelgebied
Noukoop, deelgebied Noordpolder, deelgebied Oude Leede, bewonersvereniging Delfgauw, Anita
Monshouwer van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Natuur- en Milieubescherming PijnackerNootdorp (NMP).
Wouter geeft aan dat het plan van aanpak wel gedragen moet worden door de leden. Het is
belangrijk om dat plan van aanpak met elkaar op te pakken en daar draagvlak voor te krijgen.
Een aanwezig lid geeft aan dat het moeilijk zal worden, omdat er veel verschil is binnen het
deelgebied. Matthijs geeft aan dat het binnen dit gebied inderdaad super complex is, omdat het zo
divers is.
Een aanwezig lid geeft aan dat de overheid een duidelijke gebiedsvisie moet geven. Zolang dat niet
duidelijk is, kom je nergens.
Jan geeft aan dat hij twee weken geleden aanwezig was bij de economische visie. Het buitengebied
staat bijna in elke alinea genoemd. Waarom worden wij continu gebruikt, maar gaat de gemeente
niet in gesprek met de mensen binnen het deelgebied? Ze profileren zich overal als de groene
gemeente. Wij als deelgebied hebben nooit vanuit ons gebied kunnen aangeven wat wij willen als
gebied zijnde.
Een aanwezig lid geeft aan bang te zijn dat je een dik rapport krijgt met een te breed gebied. Matthijs
geeft aan dat dat inderdaad iets is waar we samen voor moeten waken. We zijn wellicht te ambitieus
als we het hele buitengebied nemen.
Een aanwezig lid stelt voor om het buitengebied op te knippen in deelgebieden. Matthijs geeft aan
dat het gebied in zijn ogen te klein is om te zeggen dat het volstrekt andere gebieden zijn. Wouter
geeft aan om juist met zijn allen na te denken, maar dat dan elke ondernemer er zijn eigen invulling
aan kan geven. Het is niet de bedoeling om voor iedereen dezelfde visie te ontwikkelen.
Een aanwezig lid vraagt zich af hoe het bestuur alle ondernemers bij elkaar gaat krijgen. Matthijs
geeft aan dat dit een uitdaging gaat worden voor het bestuur.
Matthijs sluit af met de woorden: het blijft altijd een wisselwerking van boven- en onderop.
4. Pitches projecten
Buitenspeeldag 2020 te Delfgauw
Wouter geeft Emil van der Slik het woord, bewoner in Delfgauw.
De buitenspeeldag bestaat al sinds 2007. Van de 13 jaar is het 11x doorgegaan en 2x niet.
Buitenspelen is super belangrijk, maar steeds minder vanzelfsprekend (Jantje Beton).
Alle scholen worden betrokken bij dit initiatief en hierover geïnformeerd.
De doelgroep is kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Toegang en alles eromheen is gratis.
Wat is er nodig? De gemeente heeft alle subsidies ingetrokken. Bijdrage gevraagd van € 1.500,-.
Hiermee maak je tussen de 200 en 400 kinderen superblij.
Emil legt uit dat In het verleden meer werd bijgedragen door de gemeente, maar die financiering is
niet meer van toepassing.

Vanuit de leden wordt aangegeven dat indien de bijdrage wordt toegekend het in de promotie
duidelijk is dat het gefinancierd wordt vanuit het buitengebied Pijnacker-Nootdorp West. Tevens
dient dit duidelijk uitgedragen te worden in de pers. Het idee wordt geopperd om wellicht wat
ondernemers uit te nodigen om wat meer te laten vertellen over glastuinbouw e.d.
Samenwerken en ondernemen in het buitengebied
Jan geeft aan dat we op dit moment in fase 1 zitten van het project samenwerken en ondernemen in
het buitengebied. We moeten wel nadenken hoe fase 2 eruit gaat zien. Hier zitten twee
terugkoppelsessies aan vast. Wat hebben we opgehaald? Hoe zien we dat richting de toekomst?
In Februari 2020 komt er een tweede terugkomsessie met hopelijk een duidelijk beeld.
Voor de 2de fase is een budget nodig van € 10.000,-. Jan vraagt de aanwezige leden om hun akkoord
met de boodschap dat dit ons hopelijk leidt naar een heel mooi doel.
Een aanwezig lid informeert of destijds een max. bedrag is afgesproken voor de pitches? Jan geeft
aan dat er geen max. bedrag is afgesproken.
Een aanwezig lid informeert of dit een pitch is voor alle gezamenlijke gebieden? Jan geeft aan dat het
een opstart is om te kijken of de andere gebieden meedoen. Dan kunnen we de kosten wellicht
samen delen. En wellicht kunnen we nog geld vragen bij de gemeente of provincie. Jan geeft aan dat
de opzet niet is om het alleen voor de ondernemers te doen, maar voor iedereen binnen het gebied.
Iedereen mag deelnemen en zijn bevindingen delen. Eind januari willen we een duidelijke visie. Als
het Pijnacker breed wordt, dan gaan we andere gebieden ook vragen om mee te betalen.
Een aanwezig lid vraagt zich af of het niet heel moeilijk wordt om de burgers erbij te betrekken.
Wouter geeft aan dat het juist belangrijk is om de burgers erbij betrekken om zo in de toekomst
minder weerstand te krijgen. Een houding aannemen dat je het gesprek wil aangaan. De
BuytenHoutTafel is eigenlijk een mooi voorbeeld hierin. Het gehele buitengebied is wel een grotere
diversiteit van belangen.
Jan geeft aan dat we tijdens de vergaderingen van de OFPN niet duidelijk weten waar we als gebied
voor staan. Wij als bestuur weten dat misschien wel, maar wat willen de leden? We moeten een
gezicht krijgen als buitengebied zijnde. Het buitengebied is zo’n verzameling van verschillende
belangen. Het glasvezel was duidelijk een onderwerp dat verbinding gaf binnen het gebied.
Jan vraagt aan de leden of er dingen zijn die ons binden? De overheid kijkt puur naar het groen en
het dorpse. Een buitengebied zonder ondernemers is geen buitengebied. Hoe kunnen we ons
profileren? Wat is ons gemeenschappelijk doel?
Een aanwezig lid stelt de vraag of we niet eerst bij de ondernemers binnen het gebied moeten
beginnen en dan breed gaan denken? Jan geeft aan dat het bestuur dit meeneemt in het proces.
Een aanwezig lid geeft de suggestie om wellicht een enquête te houden.
Samenvatting is dat voor fase 1 (tot medio januari 2020) een bedrag nodig is van € 5.000,- en
€ 10.000,- voor de volgende fase (tot eind februari 2020).
5. Stemming projecten
De stembriefjes worden uitgedeeld. De aanwezige leden gaan stemmen over de twee pitches:
Buitenspeeldag 2020 te Delfgauw en samenwerken en ondernemen in het buitengebied.
De stembriefjes worden opgehaald. In de tijd dat de stemmen worden geteld, wordt het volgende
agendapunt behandeld.

7. Status project AED’s
Wouter geeft aan dat het project goed verloopt. We moeten nog goed in kaart brengen waar de
reeds aanwezige AED’s hangen en waar nog AED”s nodig zijn. Op sommige plekken is een buitenkast
met AED nodig en soms alleen een buitenkast. Wouter vraagt de aanwezige leden om input te geven
als je nog weet waar een AED en/of buitenkast moet komen.
Het plan is om de AED’s binnen het gehele gebied te hangen. Hiervoor moeten we in gesprek gaan
met alle ondernemers om ze eerlijk te kunnen verdelen.
Alle AED’s in het buitengebied worden voorzien van een bordje om aan te geven dat het mogelijk is
gemaakt door het buitengebied Pijnacker-Nootdorp West.
Wouter doet de oproep om je aan te melden bij de Reanimatie App, zodat er voldoende mensen
binnen het gebied zijn om de AED’s te kunnen bedienen.
8. Status project kantenmaaien rondom Schimmelpenninck
René Termorshuizen geeft aan wat er met de € 700,- is gedaan. Afgelopen mei heeft de firma
Meersma de opdracht gekregen om te maaien. Zij hebben netjes alle vogels e.d. gered van de
maaiers. Medio augustus heeft de firma Meersma nog een keer contact opgenomen met de vraag
om nogmaals te maaien. Er is besloten om dat niet te doen, omdat het niet nodig was. De firma
Meersma heeft naar tevredenheid gemaaid. René bedankt de aanwezige leden voor hun steun! De
helft van de € 700,-is nu uitgegeven (1x maaien). Het is op dit moment niet duidelijk wanneer gebruik
gemaakt gaat worden van de andere € 350,-.
Vanuit de aanwezige leden komt de suggestie om in april 2020 wellicht een pitch te houden voor een
breder gebied.
9. Uitslag pitches
De voorzitter geeft de uitslag van de pitch.
Pitch buitenspeeldag 2020 te Delfgauw:
17 stemmen voor, 1 stem tegen. (Opmerking: dat duidelijk kenbaar moet worden gemaakt dat het
buitengebied dit evenement sponsort)
Pitch samenwerken en ondernemen in het buitengebied:
17 stemmen voor, 1 stem tegen.
10. Wat verder ter tafel komt
Mike geeft aan dat volgend jaar ‘Kom in de kas’ gehouden wordt aan de Schimmelpenninck. Hij
nodigt hierbij iedereen uit om langs te komen. Hij vraagt de aanwezige leden om mee te denken over
bijv. de parkeergelegenheid. Het idee is nu om dit te creëren op de oude en nieuwe
Komkommerweg. Gemeente moet echter nog instemming geven. In april 2020 volgt hierover een
pitch. Een aanwezig lid geeft aan dat Kom in de kas vroeger tuinbouwbreed werd afgesloten met
een feest. Dan krijg je samenhorigheid!
Hopelijk komen er de volgende ledenvergadering weer veel leuke initiatieven om het gezamenlijke
geld een goede bestemming te kunnen geven.
Jan geeft aan dat we op dit moment 6 bestuursleden hebben. Een aantal van het eerste uur. Rob en
Ronald hebben aangegeven dat ze uit het bestuur willen stappen. Het bestuur is dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Voor de nieuwe visie heeft het bestuur sparringspartners gevonden in
Arjo Buijs en Ted Duijvestijn. Beide heren hebben aangegeven dat ze geen plaatsnemen in het
bestuur. Het bestuur is dus op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Jan doet de oproep voor
versterking van het bestuur.
De voorzitter sluit de vergadering om 19:39.

