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- Uitvoeren moties (Blauwe As / Almere Waterstad) & recreatieve paragraaf 

Gemeentelijk Waterhuishoudingsplan  

Twee van de ingediende moties door SLBA zijn afgelopen najaar na de motiemarkt 

aangenomen. Uiteraard vinden we het spannend en positief, zeker ook met de 

aankomende uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie en ook met initiatieven om voor 

het Gemeentelijk Waterhoudingsplan om een recreatieve paragraaf toe te voegen, wat 

dit voor onze sector gaat betekenen in beleid en uitvoering. Wel hopen wij  dat bij 

verdere consultatie voor al deze initiatieven in deze er goed gekeken wordt naar 

gesprekspartners. Nu was de vereniging WSV Noorderplassen West met 3 bestuursleden 

aanwezig, maar ontbraken bijvoorbeeld WSV Almere Haven, Surfvereniging Almere 

Haven, Zeilvereniging Muiderzand, Roerkoning maar ook uit het bedrijfsleven Cablepark 

Almere, Kanokay, SEC Survical, Amorgos Zeilopleiding en Vakanties of partners als 

Staatsbosbeheer. Hierdoor lag het zwaartepunt erg op de Noorderplassen terwijl Almere 

zoveel meer te bieden heeft waar kansen voor waterrecreatie liggen. 

 

Als eerste stelt Miranda Jonker zich voor en de bestuursleden van SLBA aan haar. 

Miranda was voorheen gebiedsmanager Almere Haven, via een uitstapje naar Gemeente 

Naarden nu weer terug in Almere. Ze woont al 13 jaar in Almere. Ook aanwezig is Edwin 

Bos, projectmanager gebiedsontwikkeling Floriade en Joost Drevel, projectmanager DSO 

 

Wethouder Frits Huis geeft aan dat de uitnodiging ``Kansen voor Waterrecreatie’’ niet 

helemaal duidelijk aangaf, dat het hier om een leertraject  van Gemeente Almere ging. 

Deze ambtenaren van het leertraject hebben allemaal affiniteit met Waterrecreatie en 

hebben daarom ook dit als onderwerp gekozen. De uiteindelijke uitkomsten van hun 

project die wordt opgehaald wordt zeker gebruikt voor de wethouder en 

verantwoordelijke staf. Wethouder Huis is daarbij erg blij om te vernemen dat er 

enthousiast gewerkt wordt aan het project. Hij onderstreept het belang om bewustzijn te 

creëren onder de ambtenaren dat er zoveel kansen zijn voor Almere in de T&R sector. 

Vanuit het leertraject wordt ook input geleverd inzake recreatie voor het 

waterhuishoudingsplan. Wethouder Huis gaat nog even in op de mislukte tender voor de 

Gemeentelijke jachthaven. Er wordt gewerkt aan een plan om tot een privaat particuliere 

samenwerking te komen om de havenkom te beheren. SLBA adviseert de wethouder om 

met nadruk marktconform te gaan exploiteren. Er zijn voorbeelden van gemeentelijke 



jachthaven die niet marktverstorend werken, goede en slechts voorbeelden worden 

aangeleverd om in de waterbeheergroep te bespreken. Lisan Kox kan deze desgewenst 

aanleveren 

 

- Waterbeheergroep 

Wij praten u graag bij over onze bevindingen met betrekking tot de waterbeheergroep in 

2015. Laten we beginnen dat we het overleg zeer waarderen en de samenwerking met 

en tussen de diverse partijen aanzienlijk verbeterd vinden. Er is meer begrip ontstaan 

over en weer tussen overheden, bewoners en het bedrijfsleven. 

We hebben slecht 1 echt puntje van kritiek, zijnde het extra maaien voor evenementen. 

Wij vinden dit weliswaar begrijpelijk maar niet gepast naar de ondernemers toe die 

afhankelijk zijn van het water en de bevaarbaarheid. Zij moeten immers al jaren elke 

dag hun klanten en cursisten het water op sturen, of met hen het water op gaan en dan 

kan nu niet. Terwijl er wel dan wel uitzonderingen worden gemaakt om een specifieke 

doelgroep, namelijk deelnemers aan een evenement.  

Wij adviseren u dan ook om voor aankomend seizoen transparant te zijn over maaien 

voor evenementen. En met name ook wie het maaien hiervoor betaald. Zo voorkomt u 

dat er aannames worden gedaan en onbegrip is.  

En verder zien we uit naar een verbreding ook in dit kader van het aantal onderwerpen, 

als afwisseling op de waterplanten! 

 

Voor wat betreft het Weerwater en evenementen, laat wethouder Huis weten dat er 

nagedacht wordt over een scenario waarbij een deel van het Weerwater wordt 

aangewezen als evenemententerrein. Hierdoor kan een staat van oplevering worden 

vastgelegd waar ecologie en seizoenen onderdeel van uitmaken, zodat voor iedereen 

integraal duidelijk is hoe het Weerwater opgeleverd moet worden. VHT en stadsbeheer 

werken hier samen aan. Verder is de eerste bijeenkomst geweest waarin meer 

onderwerpen dan maaien aan de orde zijn gekomen in de waterbeheergroep. Zo is op 8 

februari de status van het Rondje Weerwater besproken en  vorderingen inzake 

stremming de stadswetering maar ook de voorgenomen werkzaamheden voor Prorail 

voor de rest van het jaar.  

 

- Evenementen locaties (LK) 

Eigenlijk deelt iedereen die betrokken is bij T&R, maar ook vergunningverlening, ACM, 

beheer en onderhoud, Poortorganisatie, de zorgen over het niet op orde zijn van 

Almeerderstrand en de omgeving voor de komende evenementen. Dit jaar wordt de 

situatie door bouwactiviteiten zelfs nog slechter qua parkeren en bereikbaarheid. Wat is 

het strijdplan om er voor te zorgen dat de evenementen in 2016 en 2017 ook goed 

kunnen verlopen. En hoe snel is het gebied ook echt op orde en zijn de noodzakelijke 

investeringen gedaan om ook echt als groot evenemententerrein voor Almere te kunnen 

fungeren?  

 

Wethouder Huis erkent dat het lastig is op dit moment . Hij noemt het tijdens de 

verbouwing de winkel open houden. Joost Drevel vertelt dat met de organisaties van 

Hardshock en Libelle afspraken gemaakt zijn voor 2016, met Zand nog niet. Klaartje 

Wierbos en Lisan Kox geven aan dat de afspraken wel met de organisatoren worden 

gemaakt maar niet met betrokken partijen in de omgeving van het Almeerderstrand voor 

wie de druk in het gebied inmiddels naar de negatieve kant doorslaat. Er staan nu voor 

het eerst overleg gepland met VHT en organisaties. Verder wil SLBA duidelijk aangeven 

dat als er geen investeringen in het gebied worden gedaan op het gebied van infra en 

beheer, er uiteindelijk meerdere verliezers zijn; de ondernemers en bezoekers in DUIN, 

Gemeente Almere als evenementenstand en niet in de laatste plaats de organisaties en 

bezoekers van de evenementen. In Maart worden wethouders Huis en Herrema binnen 

de organisatie over de voortgang en de status van evenementenlocatie bijgepraat.  
 

 

  



- Ontwikkeling Floriade – rondje Weerwater 

Informatie vanuit Gemeente aan bestuur SLBA, maar ook de resultaten enquête SLBA 

inzake informatie en consultatie partijen in het gebied aanstippen  

Wethouder Huis laat weten dat er een bureau is geselecteerd die het ontwerp rondje 

weerwater maakt. Met dat ontwerp volgen er consultatie avonden met bewoners en 

stakeholders. Marcel Hamminga uit de zorgen over de consultatie, uit de SLBA enquête is 

vast komen te staan dat niet altijd de juiste stakeholders en bewoners worden 

uitgenodigd. Ten aanzien van een brug in het Weerwater worden ook de zorgen van 

SLBA geuit, een brug wordt een tweedeling waterrecreatie op het Weerwater. Edwin Bos 

kent de info en zal dit meenemen, en ook er op toe zien dat de wijze van informeren 

verbeterd. Vastgesteld wordt dat brieven via HAH bezorgers af en toe niet bezorgd 

worden evenals de Huis aan huisbladen. 

 

Edwin Bos geeft een presentatie over de plannen met betrekking tot 

gebiedsontwikkeling. De focus ligt op de ontwikkeling van Growing Green Cities. Miranda 

Jonker vraagt aan SLBA of recreatie ondernemers kansen zien om aan te haken. SLBA 

geeft aan dat de meeste donateurs zich geen voorstelling kunnen maken van waar 

kansen zouden liggen voor hen. Navraag bij Recron en Koninklijke Horeca die betrokken 

waren bij Floriade Venlo, heeft opgeleverd dat experts vooral kansen zien voor grote 

partijen, touroperators en hotelketens, en Amsterdamse initiatieven. Edwin Bos kent 

deze angst onder de ondernemers, en geeft aan dat er gezocht wordt naar 

mogelijkheden om Almeerse bedrijven kansen te bieden. Een van de uitdagingen van het 

project is om de terrein inrichting, het groen, kan blijven voor de gebiedsontwikkeling na 

de Floriade. Met betrekking tot het initiatief om het vogeleiland al volgend jaar open te 

stellen voor publiek en werkzaamheden, door aanleg van een dam, geeft SLBA het advies 

om geen dam te maken omdat hiermee meteen een stukje doorvaarbaarheid komt te 

vervallen. 

 

 

- Imago(campagne) Almere 

Er is een prettig gesprek geweest met Monique Wilson en Nik Smit over de voortzetting 

van de campagne Almere Houdt van Jou. Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij als 

bestuur over de kansen voor product markt combinaties op het gebied van Leisure 

nagedacht. Bij het thema wonen is een prima krant gemaakt samen met Almere Deze 

Week en ook het stadshart heeft zich niet onbetuigd gelaten met de fraaie brochure 

Kerstshoppen. Vanuit onze sector zien wij voor een dergelijk initiatief helaas niet veel 

kansen, vanwege de omvang van Almere en de diversiteit aan soorten (water)recreatie. 

Hierdoor is het bijzonder lastig om zowel een bowlingbaan als een camping, zeilschool of 

theatergezelschap voor een campagne uiting te interesseren en laten participeren. Ons 

advies  is dan ook om als we uit de markt samenwerkingen en budgetten voor 

marketing/promotie willen halen, er een focus moeten op projecten of deelgebieden. Dan 

kan er ook maatwerk aandacht (redactioneel of actiematig) aan ondernemers worden 

geboden. We hopen niettemin, ondanks het mindere potentieel van onze sector om mee 

te participeren, er wel blijvende aandacht zal zijn voor T&R in de campagne naast wonen 

en shoppen. Uiteraard denken we graag mee over alternatieve initiatieven.  

 

In verband met de tijd onderwerp niet meer in overleg besproken. 

 

- Nota T&R 

Al definitief stuk en planning ? 

                                     

Wethouder Huis laat weten dat volgende week in het portefeuillehouder overleg het 

definitieve stuk wordt besproken. Daarna komt het ook naar bestuur SLBA. 

 

   
 
 


