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1. Uitvoeringsnota recreatie
Het bestuur van Leisure Belang is uiteraard bijzonder blij met de toezegging van de
wethouder. Is al bekend wat voor vorm gekozen wordt, welke aanpak dus? Kan er als
iets over het tijdspad worden gezegd en wie worden er geconsulteerd buiten het
stadhuis?
Er is gekozen voor een uitvoeringsnota die als opgave heeft om de bestedingen van
Toerisme en Recreatie in Almere te verhogen. Dat is een helder concreet doel, goed te
meten. Wat daar voor nodig is wordt in de uitvoeringsnota uitgewerkt. De
uitvoeringsnota moet in augustus in concept klaar zijn. Bij het opstellen van het
document worden alle afdelingen binnen het stadhuis betrokken. Zo wordt er gekeken
naar relevante projecten en beleidsstukken en zijn de stakeholders geïnventariseerd. Wat
nu volgt zijn gesprekken met stakeholders (provincie, branche organisaties,
ontwikkelaars, ondernemers) om de ruwe contouren die we vandaag hebben kunnen
lezen te verfijnen en in te vullen.

•

Aanbesteding Openbaar Vervoer. De raadsleden hebben een OV game gedaan. Er
wordt breed gedragen dat er bezuinigd moet worden. Welke gevolgen zou dit voor
de onlangs vastgestelde kansenkaart kunnen hebben en de bereikbaarheid van
recreatieve bestemmingen binnen de stad?

Wethouder Huis verwacht 25-30 % minder aanbod in de nieuwe concessie terug te zien, het
is nog niet duidelijk hoe de bezuinigingen moeten worden gerealiseerd maar logisch zou zijn
dat de meest onrendabele lijnen worden opgeheven. De wethouder raadt het bestuur en
donateurs aan om zelf ook eens de OV game te spelen en zo te bepalen wat je kunt doen
met 26 mln, en vooral ook wat je niet dus kunt doen met dat bedrag. Bij de aanbesteding zal
zorgvuldig gekeken worden naar de gevolgen van bezuinigingen / OV beschikbaarheid voor
de kerngebieden van de kansenkaart. Men verwacht in 2016 de voorbereidingen af te
ronden om in 2017 aan te besteden. Of er meer dan 1 partij inschrijft is nu nog niet te
voorspellen. Of men dit keer ook opteert voor kleine initiatieven (oplossingen) zoals

buurtbus, belbus die voor gebieden met een hoog toeristisch potentieel interessant kunnen
zijn, wordt ook bekeken bij de uitvoeringsnota T&R.
Wat is het vervolg van de Blue Assement en hoe wordt project nu verder uitgerold?
Uiteraard is daarbij ook onze vraag of ambities in ``Nota Recreatie en /of ee
uitvoeringsagenda Recreatie’’ wordt opgenomen? Daarnaast vraagt SBLA de toezegging dat
zij met projectleiders Anjo Hof en Bart Stoffels, en bij voorkeur ook met ACM erbij, nauw bij
vervolgstappen betrokken mag blijven
Marcel Hamminga heeft deelgenomen vanuit recreatiesector, wat hem op is gevallen dat er
verder geen commerciële partijen aanwezig waren alleen overheden en semi overheden. Er
zou in juni een vervolg zijn nadat inventariseert is wat er de bijeenkomst op die dag had
opgeleverd. Tanja van Nieuwenhuizen geeft aan dat nu voor september nog een
vervolgbijeenkomst gepland staat en dat ook SLBA en ACM hier voor uitgenodigd worden
om aan te sluiten. Dan is er misschien al wat meer duidelijk hoe zaken uit de assessment in
beleid worden kunnen worden vertaalt in een strategie paragraaf in het Gemeentelijk Water
huishoudingsplan en uitvoeringsnota. In november/december moet eindproduct worden
opgeleverd en daar is dan uiteindelijk terug te vinden hoe waterrecreatie daarin opgenomen
is. Op dit moment worden er een aantal testcases doorlopen voor de oplevering van het
eindproduct.
• Wat is de status van de voortgang privatisering stranden/havens?
Wethouder geeft aan dat er wel gesprekken zijn gevoerd maar er is geen resultaat in die zin
dat er een exploitant is gevonden voor de havenkom. Tanja van Nieuwenhuizen is aan het
onderzoeken wat er volgens in de havenkom gedaan kan worden. De wethouder benadrukt
dat Gemeente Almere de exploitatie niet wil blijven doen zelf, en dat er daarom een voorstel
ligt bij de gemeenteraad om te bepalen hoe nu verder met waterrecreatie in Almere Haven.
Wellicht zijn de uitgangsposities inmiddels anders dan enkele jaren geleden. Er is interesse
vanuit de watersportvereniging om de ligplaatsexploitatie te gaan doen en ook is er
interesse van een horeca exploitant. Lisan Kox vraagt wel met nadruk er voor te zorgen dat
er geen nieuwe situatie van oneerlijke concurrentie ontstaat. Wethouder Huis zou graag zien
dat de SLBA, maar ook andere partijen mee denken over een creatieve oplossing.
Ook het privatiseren van de stranden is nog niet gelukt. Dat heeft mede te maken met dat
exploitabele business erg lastig blijken te zijn om van de grond te krijgen, strandtenten maar
ook andere initiatieven zoals sport, verhuur vanaf een strand blijken ook erg lastig om
vergunt te krijgen. Een van de hindermachten is dat activiteiten en het strand onder
meerdere afdelingen en wethouders vallen. Tanja van Nieuwenhuizen en Jeroen Lubbers
willen graag intern bekijken hoe het beter kan, omdat iedereen van mening is dat de
stranden er ook beter van worden als er wel initiatieven slagen.
• Vervolg planontwikkeling Floriade en recreatie: graag worden we geïnformeerd over
de laatste ontwikkelingen
Vanavond komt de Floriade business case voor het eerst in de raad. Wethouder benadrukt
dat B&W hoopt nog voor zomer reces op een positief raadsbesluit. Vanaf 1 januari 2016

moet er een directeur zijn van de Floriade BV, kwartiermakers gaan dan de geïnteresseerde
ondernemers langs en bekijken wat er uit de markt kan en mag komen. Ze gaan ook van
start met de landschappelijk inrichting en gebouwen. Gemeente zelf gaat er voor zorgen dat
alle vergunningen er zijn om met de aanbesteding in 2016 van start te kunnen gaan.
Gemeente beraadt zich nog of zij alleen, of met bedrijfsleven in de BV de aanbesteding gaat
doen. Bij de BV kan er ook meer lokaal aanbesteedt worden, minder regels maar ook risico
dat groot bedrijf e.e.a overneemt. Uiteraard is SLBA zeer benieuwd hoe ook geborgd is dat
het ondernemen van de huidige T&R in de periode tot de Floriade ook goed kan door gaan.
SLBA vindt wel dat het uitnodigen van de bijeenkomsten van stakeholders (Floriade/A6) niet
erg zorgvuldig gaat, en lijkt ook wat op versnippering. Pieter van der Horst zou graag willen
zien dat er ook met ondernemers apart over de A6 en de overlast aan tafel gegaan wordt.
Voor het scoutingpad is dat met name het gespreksonderwerp, en hij ervaart de vermenging
van beide onderwerpen, Floriade/A6, juist als onhandig.
•

Waterbeheergroep. Voorstel is ook gedaan in de werkgroep door SLBA om een aantal
keer per jaar de scope van de groep op plannen en initiatieven rondom het binnenen buitenwater te zetten. Om bijvoorbeeld het Rondje Weerwater met elkaar te
bespreken en te kijken waar win-win te behalen valt, kansen liggen of juist valkuilen.
Daarnaast deelnemers vragen om in hun gebied van expertise (gebied, bewoners,
projecten, evenementen, ondernemers) over lopende initiatieven en plannen met
elkaar te brainstormen en kijken waar kansen zijn. Vaak weet men weinig over
elkaars vakgebied en de lopende zaken.

Voorstel wordt positief ontvangen. Lisan Kox gaat via Waterbeheergroep een eerste
brainstorm beleggen en Conny Bouw kijkt dan op basis van onderwerp wie er aan kan
sluiten. Ook goed om daarbij andere groepen bewoners dan aan tafel te krijgen en te
kunnen consulteren zoals bijvoorbeeld bewonersgroep Beatrixpark.
Evenementenlocatie
Lisan Kox wil graag weten of het voorstel van B&W om Almeerderstrand als grote
evenementenlocatie ook na 2018 nu definitief is. Wethouder Huis bevestigt dat de keuze op
het Almeerderstrand (zuidkant) is gevallen na 4 locaties onderzocht te hebben, maar geeft
ook aan dat nu een uitwerkingsverplichting volgt om te kijken hoeveel budget er nodig is om
strand en omgeving hiervoor ook geschikt te maken.

