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1. Inleiding
Welkom.
Er wordt medegedeeld dat Jorg Jacobs is overleden, waarop door aanwezigen met
ontsteltenis wordt gereageerd.
Namens de klankbordgroep zal een blijk van medeleven naar de nabestaanden
worden gestuurd.
Doelstelling van de klankbordgroep:
In goed onderling overleg komen tot een gedragen beheerplan voor recreatieplas ’t
Bovenwater.
De klankbordgroep geeft een duidelijke richting af voor het beheerplan.
De gemeente stelt het beheerplan vast.
Vanuit zijn rol als wateradviseur adviseert het waterschap, zo ook in de
klankbordgroep.
Vanuit zijn rol als waterkwaliteitsbeheerder toetst het waterschap of het maaiplan
(een deel van het beheerplan) voldoet aan de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.
Doelstelling voor vanavond is komen tot een verkenning kansrijke mogelijkheden.
Informatie over het Bovenwater (o.a. achtergrondsdocumenten en
besprekingsverslagen van de klankbordgroep) zijn terug te vinden op de website.
Voor de toegankelijkheid is de locatie gewijzigd in: www.lelystad.nl/bovenwater.
2. Vaststelling verslag vorige bijeenkomst
Van Dam vraagt of gemeente of waterschap het beheerplan vaststelt.
Het beheerplan wordt vastgesteld door het college van de gemeente.
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Overeenkomstig de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 moet een maaiplan
worden voorgelegd aan en vastgesteld worden door het college van Dijkgraaf en
Heemraden.
Bremer: natuurzwemvijver i.p.v. –bad. De toevoeging “tijdelijk” is verwijderd.
Bausch: brief provincie over waterplanten is ondertekend door gedeputeerde
Rijsberman i.p.v. gedeputeerde Lodders. De brief gaat over buitendijkse waterplanten
en is daarmee niet van toepassing voor het Bovenwater.
Heijnis: De onzekerheid voor de optie zwemvijver is laag.
De zwemvijver kan een oplossing zijn voor zolang er overlast is van blauwalg in de
rest van het Bovenwater.
Deze optie is anders dan de andere opties, omdat deze niet geldt voor het gehele
Bovenwater. Daarom is discussie hoe de optie moet worden weergegeven in de
tabel. Een betere weergave is niet aangedragen. Daarom blijft de tabel hierin
ongewijzigd.
Ribbers: Het verdiepen van de plas is volgens de rapporten de meest haalbare
oplossing. Hieraan hangen alleen hoge kosten. Ook zijn er onzekerheden m.b.t. de
stabiliteit van waterkeringen en van grondwaterstromingen.
De onderbouwing van de kosten moet goed genoeg zijn.
Heijnis: waterplanten komen ook voor op een diepte van 4 meter! Daardoor zou je
meer moeten verdiepen dan waar nu vanuit wordt gegaan.
Specificeren van kosten is nu niet handig, omdat de onzekerheden nu toch niet
bekend zijn. Voor de langere termijn kan de maatregel voor verdieping verder worden
uitgewerkt.
Hosper: 8a spoelen – bij bloei blauwalg moet “+” zijn. Dat geldt ook voor zwemmen.
Afvoer hoeft niet beperkt te zijn door de gebiedsontwikkeling Hollandse Hout
(realisatie kreken).
Er worden voor nu geen nieuwe opties toegevoegd i.v.m. de voortgang van het
beheerplan. Wel kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gemeld die nader kunnen
worden uitgewerkt.
Waarom nu minder gemaaid?
Positief is gereageerd vanuit de klankbordgroep op het seizoen 2017.
Er hoefde dit jaar vanuit de zeilfunctie minder te worden gemaaid.
Vanaf de langste dag is niet meer gemaaid.
De overlast door blauwalg is beperkt geweest.
Zwemwaarschuwingen die eerder 80 dagen aanhielden waren dit jaar beperkt tot
zo’n 2,5 week.
Waarom dit jaar gunstig was is niet bekend. Hopelijk is sprake van een trend.
3. Kansrijke mogelijkheden
Binnen de klankbordgroep is geïnventariseerd naar welke maatregelen de voorkeur
uitgaat. Verwerkte resultaten worden onder het verslag aangegeven.
Inhoudsopgave Beheerplan
-Aanleiding bij de inleiding
-Nieuwe ontwikkelingen worden niet opgenomen in een beheerplan, wel wordt
aangegeven hoe ermee wordt omgegaan.
- Het advies van de klankbordgroep krijgt in een plaats in het beheerplan.
- Jaarlijks Onderhoud, langjarig onderhoud (waar schrijf je over onderhoud
beschoeiing e.d. -> afbakening).
- Plek advies klankbordgroep
- aangeven hoe invloed kan worden uitgeoefend op het beheerplan; hoe geef je je
advies?

Valk/Buth
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- Er zijn veel formats voor een beheerplan. De huidige opmaak is erg algemeen.
Graag aanscherpen met toepassing op Lelystad.
Valk/ Buth
4. Vervolg
Wanneer komt het concept-beheerplan: deze wordt uiterlijk 18 oktober verzonden.
Wijze van communiceren. Voorzitter informeert bij betrokkenen naar wijze van
communiceren naar de achterban. Men is tevreden met de website.
Klankbordgroep geeft aan (Heijnis): betrek bewonersverenigingen dat we bezig zijn
met een beheerplan. Zoek ook actief de verbinding met de wijkraden.
5. Vragen/opmerkingen
In de vergadering is door de ondernemers opgemerkt dat de blauwalgproblematiek
dit jaar van korte duur is geweest (slechts 2,5 week). Ook is beperkt gemaaid (slechts
30 ton aan maaisel). Beide resultaten stemmen betrokkenen hoopvol. In dit stadium
is het echter nog te vroeg om hier conclusies aan te kunnen verbinden.
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UITWERKING INVENTARISATIE MAATREGELEN
In de klankbordgroepbijeenkomst van 13 september is geïnventariseerd naar welke
maatregel de voorkeur uitgaat. Een eerste snelle ronde gaf geen duidelijke voorkeur.
Daarom werd gevraagd om per aanwezige vertegenwoordiger aan te geven wat de
top drie maatregelen zijn voor de korte termijn (blauw) en voor de lange termijn
(oranje).
Van de resultaten is ter inventarisatie een gewogen gemiddelde bepaald.
De eerste voorkeur is vermenigvuldig met 3, de tweede met 2 en de derde voorkeur
met 1.
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maatregel
Spoelen met water uit Markermeer
Voortzetten huidig beheer
Zwemvijver
Baggeren hotspots (sliblagen)
Vergroten te maaien areaal
Verkleinen te maaien areaal
Plaatselijk verdiepen
Onderzuigen
Waterbodem afdekken met zand
Veegbeurt Waterplanten
Vlokmiddelen
Verwijderen sliblaag

aantal cum.score
10
25
7
16
6
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7
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3
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3
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3
5
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1

maatregel
Plaatselijk verdiepen
Verwijderen sliblaag
Verdiepen van het bovenwater
Spoelen met water uit Markermeer
Zwemvijver
Baggeren hotspots (sliblagen)
Waterbodem afdekken met zand
Voortzetten huidig beheer
Meer zand weghalen ten bate van
financiering
Onderzuigen

aantal
12
8
4
6
4
4
2
1

cum.score
29
15
10
10
7
5
4
3

3
1

3
2

%
27,8
17,8
14,4
12,2
6,7
5,6
5,6
3,3
2,2
2,2
1,1
1,1

%
32,2
18,9
11,1
11,1
7,8
5,6
4,4
3,3
3,3
2,2

De uitkomsten geven een richting aan voor het mogelijke advies van de klankbordgroep.
In de volgende klankbordsessie worden de resultaten van de inventarisatie behandeld om te komen tot een
zo gedragen als mogelijk advies voor in het beheerplan.

