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1. Inleiding
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.
Doelstelling voor vanavond is: “beheerplan en maaibeleid in de praktijk bespreken.
Informatie over het Bovenwater (o.a. achtergrond documenten en
besprekingsverslagen van de klankbordgroep) zijn terug te vinden op de website.
Voor de toegankelijkheid is de locatie gewijzigd in: www.lelystad.nl/bovenwater.
De voorzitter van HVLD, de heer Andeweg, vervangt J. Govers.
C. van Dam is inmiddels de huidige voorzitter van de WV Bovenwater
2. Vaststelling verslag vorige bijeenkomst
Van Dam: blz. 3 maaien afstemmen op zeilfunctie. Datum 21 juni is niet
doorslaggevend. => anders verwoorden
Doorspoelen aanpassen in verversen in de winter met Markermeerwater
3. Afstemming met stakeholders over maaien
Uitspraak stoppen met zeilen schrappen bij Van Dam.
(laatste punt).
Dat is eventueel aan de vereniging.
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Bausch: In verslag veel zeilen terwijl geldt dat het recreatie van de hele plas bedoelt.
=> algemene opmerking.
De Brie Toelichting over niet haalbaarheid van volledig verversen Bovenwater.
Bremer/Heijnis: prioritering voor zwemvijver is minder hoog. Dat is niet terecht.
=> beter verwoorden.
Wel de wens om de hele kwaliteit van het Bovenwater te verbeteren.
4. Beheerplan
De concepttekst die is verzonden is nog niet de meest recente versie.
Dit is zodat optimaal de mogelijkheid wordt gegeven om opmerkingen te geven.
Wat wordt gedaan met de opmerkingen? (Bausch, Ribbers)
Bevestigingsmail sturen als mail binnenkomt.
Overzicht van de mails wordt opgesteld en doorgegeven.
Datum aanleveren beheerplan is met twee dagen van te voren erg laat.
Herziene versie volgt voor volgende sessie.
Plaatjes/kaarten met info toevoegen (inlaat, uitlaat en dergelijke).
TIP gebruik de foto uit het Deltaresrapport.
Wat is de rol van de literatuur op de website voor het beheerplan?
De ontstaansgeschiedenis van het Bovenwater wordt gemeld.
Ook de meest recente (wetenschappelijke) inzichten worden meegenomen.
1.4 De Brie: adviseert een scheiding tussen overheid en bewoners/bedrijven.
De overheid hoort geen zitting te nemen in een klankbordgroep.
De bedoeling in deze klankbordgroep is een dienende rol van de overheid.
Dat wordt goed gedaan door de overheden.
Van Dam: laatste info van KB5 nog niet verwerkt in rapport.
Maaien hooguit deels een probleem.
H2: wat na vaststelling beheerplan?
 Vaststelling maaiplan door ws.
Beter vermelden hoe lang het beheerplan geldig is.
Van Dam: voor hem is maaien “maaien en in zelfde werkgang ruimen van maaisel”
t.b.v. o.a. rescue.
Leerpunt is dat besluit nodig is dat maaien en ruimen in dezelfde werkgang moet
worden gedaan.
Opmerking over lozen blauwalgdrijflaag
Willen we dat, kan het kwaad?
4.6: geen consensus voor de korte termijn in de KB.
Van Wijk: eigenlijk moet je als KB consensus hebben!
Van Dam: mee eens
Consensus over optimaliseren huidig beheer + verdiepen plas.
Dit aangegeven in het beheerplan.
Tekst over consensus wordt aangepast.
Niemand tegen (onderzoek naar) verversen met Markermeerwater en (optimaliseren)
huidig beheer voor de korte termijn.

Terugkoppeling
geven op
opmerkingen.
Valk
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Voor lange termijn baggeren / (plaatselijk) verdiepen
Heijnis: toelichting geven over de vertaling van de KB-sessies m.b.t. de maatregelen
(voor in de bijlage)
Eerste Alinea 4.6 (.. maatregel binnen de beschikbaar te stellen middelen).
Tekstvoorstel Van Rijn.

Van Rijn

Heijnis: Voorgesteld beheer i.p.v. “slechts” aanbevelingen.
Van Dam: lange termijn verdiepen, uiteraard aangevuld met maaien.
Hoeveel woningen aan het water?
- Concreter aangeven wat gedaan wordt met aanstaande beheer
(monitoring e.d.).
Aanleveren commentaar voor maandagavond 6 november.
Nieuwe versie wordt vrijdag 10 november aangeleverd.
5. Maaien
Korte toelichting op maaien 2018.
Vragen vanuit gemeente:
- Bevaarbaarheid bij woningen => ja
- Einde rond 22 juni => daarna paar rondes om maaisel te verwijderen..
- Hoe vertegenwoordiging
Heijnis: Minder maaien bij HH (blauwe zone)
Zo min mogelijk maaien.
Andeweg: Schoffelen of harken? => veel bezwaren (zie eerdere verslagen)
Bausch Aangeven niet-maaizones van belang.
Van Dam: Bevaarbaar gebied aangeven, niet de zone waar wordt gemaaid.
Pragmatisch mee omgaan en directe aansturing aannemer
Hamer: zo min mogelijk maaien.
Van Wijk: wil meepraten
Mettendag x
Ribbers: ook bij woningen
Buth: voldoende draagvlak? => volgende keer.
Vervolg KB:
- In stand houden KB (advies is ja)
- In welke vorm? (advies 2 a 3 keer) concrete zaken zoals: evaluatie + begin
volgend seizoen + (bijsturing gaande het seizoen)
VOLGENDE BIJEENKOMST
15 november volgende bijeenkomst
6. Vragen/opmerkingen

Allen
Valk

