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1. Inleiding
Welkom.
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: afronden beheerplan.
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.
2. Vaststelling verslag vorige bijeenkomst
Bausch: In de vijfde klankbordbijeenkomst was verzocht om aan te geven hoe om te
gaan met het lozen van blauwalgdrijflagen.
Afgelopen jaren werden bij woningen drijflagen opgezogen om stankoverlast zoveel
al maar mogelijk tegen te gaan. De vrachtwagen loosde de drijflaag in het
blauwalgbassin bij de hevel. De aanwezige zandlaag filtert het geloosde water.
Aanbeveling van de klankbordgroep is om uit te zoeken hoe om te gaan met de te
lozen drijflaag.
De Brie: De opmerking was scheiding tussen overheid enerzijds en
bewoners/bedrijven aan de andere kant. De overheid hoort geen zitting te nemen in
een klankbord. Dit wordt aangepast in het verslag van vorige bijeenkomst.
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Van Rijn merkt hierbij op dat om binnen relatief korte tijd te komen tot een beheerplan
voor recreatieplas ’t Bovenwater er bewust voor is gekozen om alle betrokkenen (dus
ook overheden) tegelijk om tafel te krijgen.
Van Vendeloo: Ervaren wordt dat ingebrachte opmerkingen op het beheerplan
worden afgeserveerd.
Met name de opmerking over het maaien bij de woningen. Dat lijkt niet correct
weergegeven in het excelblad maar wel op de maaikaart.
Tekstueel worden aanscherpingen en verduidelijkingen doorgevoerd, waarbij
rekening wordt gehouden met bewegingsruimte om in het beheer benodigde
aanpassingen te kunnen maken.
3. Beheerplan
Opmerkingen Hosper:
1. De lange termijn maatregel voor verdiepen wordt niet door hem
gesteund. Daardoor is er geen consensus!
Voorstel om het woord consensus te vervangen door breed gedragen.
2. Informatie over het vervolg met de klankbordgroep/participatie wordt
gemist.
De insteek is afstemming voor het maaiseizoen, eventuele tussentijdse
bijsturing en een evaluatie aan het eind van het maaiseizoen. Dit wordt
aan het beheerplan toegevoegd.
3. Niet iedereen van de klankbordgroep is een expert.
Iedereen aan tafel kan alle stukken inzien en daarover vanuit zijn/haar
eigen achtergrond een mening over vormen.
Heijnis: de opmerkingen op het beheerplan over de functies zijn onvoldoende
verwerkt. Een heldere formulering is nodig waarom bepaalde handelingen worden
verricht (bijvoorbeeld maaien voor de zeilwedstrijden, maaien om vanaf de woningen
te kunnen zeilen, enz.).
Mail van Bremer aan de orde stellen. De motie zwemvijver volgt bij 4. nieuwe
ontwikkelingen.
Bausch: stuurt nog een korte en bondige reactie.
Van Dam: Deze versie van het beheerplan geeft onvoldoende zekerheid voor het
zeilen. Er lijkt sprake dat slechts twee jaar wordt gemaaid en daarna niet meer.
Tekstueel is zeilen aangepast in recreëren omdat dit een bredere lading dekt. T.a.v.
de lange termijn worden aanscherpingen en verduidelijkingen doorgevoerd.
Van Vendeloo, mist info over maaien bij de woningen in het beheerplan i.v.m. de
bereikbaarheid.
Tekstueel worden aanscherpingen en verduidelijkingen doorgevoerd.
Mettendaf: de functies moeten behouden blijven.
In een beheerplan worden geen functies gewijzigd, als daar al sprake van zou zijn
dan moet dat gebeuren in een bestemmingsplanprocedure.
Tekstueel worden aanscherpingen en verduidelijkingen doorgevoerd.
Van Rijn: hoofdstuk financiën aanpassen. Voor het Bovenwater gelden namelijk
meerdere taken, waaronder het strand en bijbehorende voorzieningen.
Dit wordt tekstueel aangepast.

Bausch
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Bausch: De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 geeft aan dat maximaal 10% mag
worden gemaaid.
De Keur stelt dat een maaiplan moet worden vastgesteld door het college van
Dijkgraaf en Heemraden. Automatisch goedkeuring wordt verkregen als minder dan
10% van het areaal wordt gemaaid. Anders is besluitvorming nodig. De Gemeente
stelt een zoveel als mogelijk gedragen beheerplan vast en legt daarna het maaiplan
ter vaststelling neer bij het waterschap. Er is voor de gemeente geen aanleiding om
te veronderstellen dat het maaiplan wordt afgekeurd.
4. Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingebracht door de klankbordgroep.
Vanuit de raad kunnen ontwikkelingen worden ingebracht als instructie door middel
van een amendement.
Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor
een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen
raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel.
Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een
mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Ieder raadslid kan een motie indienen.
De raad heeft op 14 november een motie aangenomen om onderzoek te toen naar
de maatregel zwemvijver/zwemstrand.
Waarom deze motie in de klankbordgroep?
Eerder zijn uitspraken gedaan over de zwemvijver. In algemene zin sprak de
klankbordgroep zich positief uit maar gaf de voorkeur aan andere maatregelen.
Na de motie wordt de maatregel zwemstrand als onderzoeksmaatregel opgevoerd in
het beheerplan.
Toelichting door Tom Bremer: CU zocht eerst financiële dekking voor de aanleg van
de zwemvijver. Hiervoor was nog onvoldoende draagvlak. Ingezet is daarom op
nader onderzoek en pas daarna besluitvorming over een eventuele aanleg van de
zwemvijver.
Is de motie alleen gericht op de zwemvijver of gaat het onderzoek ook naar
onderzoek inlaat Markermeerwater, baggeren, (plaatselijk) verdiepen?
Bremer geeft aan dat de ondernemers al jarenlang aanliepen tegen overlast van
blauwalg. Meerdere wethouders zijn daarover gesproken maar nooit eerder zijn
middelen geregeld in de begroting.
Begin dit jaar is zwemvijver ingebracht op de motiemarkt.
De motie is politiek omarmt door Leefbaar Lelystad en de Christenunie en toen is het
balletje gaan rollen.
Nu is 40 k€ van de 150 k€ (budget motiemarkt) gereserveerd voor onderzoek ten
behoeve van de aanleg van de zwemvijver.
Dit budget is specifiek opgenomen in de begroting.
Op Flevonieuws is hierover een persbericht opgenomen.
Het waterschap heeft een advies met grove raming afgegeven voor de mogelijke
aanleg van de zwemvijver. Hiervoor is wel nader onderzoek nodig.
Bremer ziet op persoonlijke titel mogelijk ruimte om ook andere maatregelen te
onderzoeken.
Onderzoekopdrachten, zoals deze 40k€ zijn aanvullend op het beheerbudget en
moet specifiek worden opgenomen in de financiële paragraaf.
Strikt genomen vormt de zwemvijver geen onderdeel van het te beheren areaal.
Door de motie moet de zwemvijver wel een plek krijgen in het beheerplan.
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Bepalen beheerkosten, toewijzen beheertaak, ...
Aangrenzende onderzoeken zijn nodig, zoals naar de aanwezige
baggerlagen ter plaatse van de beoogde vijver.

In begroting staan middelen voor het dagelijks onderhoud (81k€).
- Voortzetten van het huidig beheer.
- Daarnaast zijn onderzoeksvragen vanuit de klankbordgroep. Vraagt aparte
besluitvorming in het college.
- Ook de motie zwemvijver. Deze ontwikkeling, met onderzoeksopdracht, moet
wel een plek krijgen in het beheerplan.
Wel of geen plek in het beheerplan?
De zwemvijver wordt opgenomen als onderzoeksopdracht bij het toekomstige beheer
voor de korte termijn.
VOLGENDE BIJEENKOMST
Laatste opmerkingen m.b.t. het beheerplan worden verwerkt en gemaild naar de
klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep krijgen dan nog eenmalig een week
de tijd om commentaar op “laatste punten en komma’s” door te geven.
Na verwerking van deze laatste opmerkingen wordt het beheerplan definitief
gemaakt.
De insteek voor 2018 is om 2 à 3 maal af te stemmen met de klankbordgroep:
 voor het maaiseizoen,
 eventuele tussentijdse bijsturing en
 een evaluatie aan het eind van het maaiseizoen.
Eerste keer maart/april 2018. Uitnodiging volgt.

Buth

5. Vragen/opmerkingen
Heijnis: In het beheerplan verwoorden hoe met de partners wordt afgestemd over het
maaien.
Ook wordt de dank uitgesproken over de open houding waarmee de gemeente de
partners heeft benaderd om te komen tot een beheerplan voor het Bovenwater.
De Brie: De afstemming in de overleggen ging soms lastig. Aanbevolen wordt om in
het vervolg alle zaken die niet in het beheerplan horen apart te noteren.
Deze adviezen kunnen vervolgens apart worden gerapporteerd aan het bestuur.
Hamer: In het beheerplan opnemen wat het vervolg is met de klankbordgroep.
Wat hem betreft kan de samenstelling van de klankbordgroep gelijk blijven.
Van Vendeloo:
Geadviseerd wordt om in 2018 drie maal af te stemmen, zodat tussentijds te kan
worden bijgestuurd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2018 (veel of weinig plantengroei, …) worden 2
of 3 bijeenkomsten gehouden.
Van Rijn:
Er moet worden gecommuniceerd wanneer wat wordt vastgesteld
Geadviseerd wordt om de klankbordgroep te informeren over het bestuurlijk traject:
- De planning voor vaststelling
- Het besluit en het uiteindelijke beheerplan
- Ook voor de uitvoering in 2018 is het verstandig om de klankbordgroep tijdig
te informeren.

Buth

