


Gedigitaliseerd doorTheo L@g@rdeop 21 april 2014







Visie op de Almurse stranden 

Inhoud 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 3 
1.2 De stranden 3 
1.3 Doel van de visie 5 
1.4 Organisatie 6 

Hoofdstuk 2 Eigendom, beheer en onderhoud 

2.1 Eigendom en beheer 7 
2.2 Onderhoud 8 
2.2.1 Onderhoud Muiderzand en Zilverstrand 8 
2.2.2 Onderhoud stranden Noorderplassen 9 
2.2.3 Onderhoud stranden gemeentelijk beheer 9 
2.3 Groot renovatief onderhoud 11 
2.4 Beeldkwaliteit 12 

Hoofdstuk 3 Waterkwaliteit en milieuhygiëne 

3.1 Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) 13 
3.2 Voorlichting 16 
3.3 Calamiteiten 16 

Hoofdstuk 4 Parkeren en bereikbaarheid 

4.1 Bereikbaarheid 19 
4.2 Parkeren 20 

Hoofdstuk 5 Voorzieningen 

5.1 Basisvoorzieningen 21 
5.2 Overige commerciële voorzieningen en mobiele vestigingen 22 
5.3 Vestigingsbeleid 22 

Hoofdstuk 6 Toezicht en regelgeving 

6.1 Geboden en verboden 25 
6.2 Toezicht 26 
6.3 Almeerse reddingsbrigade 28 



Visie op de Almeerse slranden 

Hoofdstuk 7 Gewenste ontwikkeling 

7.1 Algemeen 31 
7.2 Muiderzand 31 
7.3 Zilverstrand 32 
7.4 Weerwater 33 
7.4.1 Zuid oever Weerwater 33 
7.4.2 Stedenwijkstrand 34 
7.4.3 Lumièrestrand 34 
7.5 Almere-Haven 35 
7.6 N oorderplassen 36 

Hoofdstuk 8 Acties en financiering 

8.1 Algemeen 38 
8.2 Muiderzand 39 
8.3 Zilverstrand 40 
8.4 Weerwater 41 
8.4.1 Zuid oever Weerwater 41 
8.4.2 Stedenwijkstrand 41 
8.4.3 Lumièrestrand 42 
8.5 Almere-Haven 43 
8.6 Noorderplassen 44 

Bijlagen 
I Meerjarenplan zandsuppletie 45 

2 



Visie op de Almeerse stranden 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Almere telt binnen haar gemeentegrenzen tien stranden, die openbaar toegankelijk zijn voor 
oeverrecreatie, waaronder zonnen en zwemmen. Deze stranden liggen deels buitendijks aan de 
Randmeren en deels binnendijks aan twee recreatieplassen. 

In het toeristisch recreatief beleidsplan "Almere Waterstad!", dat in april 1996 door de gemeente
raad is vastgesteld, is opgenomen dat er een integrale visie betreffende de stranden opgesteld zou 
worden, waarin de volgende beleidsvoornemens uitgewerkt worden. 

'Uit behoefteramingen is geble~n dal het aantal hectaren strand in Almere op de lange tennijn uitgebreid moet worden. 
Er 1Il1 tijdig in de realisatie van nieuw strand voorzien moeten worden. Het Muiderumd en Zilverstrand hebben reeds een 
regionale aantrekJcingskracht. Derhalve 1Il1 tevens voorzien moeten worden in de bovenlokale vraag. Voor bere~ng van 
de lokale behoefte wordt ervan uit gegaan dat 10% van de Almeerders op een mooie (vrije) dag naar het strand gaat. Voor 
de bovenlokale vraag wordt ervan uit gegaan dat de Almeerse stranden op mooie dagen door circa 5.000 mensen van 
buiten .Almere worden bezocht. Dit houdt in dat de behoefte tot het jaar 2000 op 27 hectaren ligt. Tot 2005 is 32 hectaren 
strand nodig om in de behoefte te kunnen voorzien. De huidige 33 hectaren strand zijn tot het jaar 2005 derhalve 
voldoende. Op de toenemende vraag dient echter tijdig ingespeeld te worden. In de eindfase 1Il1 het aantal hectaren strand 
met 10 à 15 hectaren uitgebreid moeten worden tot 46 hectaren (bijlage IV). Hierin is in de ruimtestudie Westflank 
voorzien. 

Naast een kwantitatieve uitbreiding, zullen de stranden op korte tennijn ook kwalitatief verbeterd moeten worden. Het 
technische probleem van de strandafslag 1Il1 verholpen worden en het beheer en onderhoud van de stranden 1Il1 verbeterd 
worden. De vestiging van (horeca)voorzieningen op de stranden 1Il1 gestimuleerd worden. Tevens zal de kwaliteit van het 
oppervlaktewater bewaakt worden en er zal zorg gedragen worden voor goede oeverjaciliteiten. 
De problematiek zal integraal en in samenwtrking met de betrokken instanties aangepaJa worden. De gemeente heeft het 
initiatief genomen voor een werkgroep stranden, waarin de uitbreiding van het voorzieningennivo en de verbetering van 
onderhoud en beheer centraal zullen staan. Tevens zullen de mogelijkheden voor vergroting van het bovenlokaal bezoek 
onderzocht worden . • 
(uit: Almere-Waterstad, toeristisch recreatief beleidsplan, 1996) 

1.2. De stranden 

De inhoud van deze visie heeft betrekking op de officiële zwemstranden in Almere. Met officiële 
zwernstranden worden die stranden bedoeld, die in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid 
Zwemgelegenheden (WHVZ) aangewezen zijn door de provincie (zie ook paragraaf 3.1). Almere 
wordt aan drie zijden omsloten door water en telt een drietal recreatieplassen. Er is dus veel 
oever lengte aanwezig en er zijn veel plaatsen waar vanaf de oever het water kan worden betreden. 
Hoewel de oevers een grote rol spelen in de oever- en waterrecreatie, zijn de officiële zwemstran
den speciaal voor dit doel ingericht. In Almere gaat het concreet om tien stranden, welke zijn 
aangegeven op kaart 1. 

Aan het IJmeer ligt het grootste strand van Almere, het Muiderzand, met een oppervlakte van 
circa 20 ha. Op het strand zijn sanitaire voorzieningen aanwezig (douches en toiletten), alsmede 
een strandpaviljoen, drie standplaatsen ten behoeve van snackverkoop, een standplaats voor een 
verhuurbedrijf van strandstoelen, waterfietsen en andere drijfvoorwerpen, alsmede een post van de 
reddingsbrigade. Er zijn circa 1.000 verharde parkeerplaatsen en daarnaast grasparkeer-
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Stranden in Almere 

1. Muiderzand 

2. Zilverstrand 

3. Zwemstrand Almere-Haven 

4. Surfstrand Almere-Haven 

5. Stedenwijkstrand 

6. Fantasiestrand 

7. AtIantisstrand 

8. Lumièrestrand 

9. Noorderplassenstrand 

10. I t Hoofdstrand 
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terreinen. Naast dit strand bevinden zich een jachthaven en een camping, die de komende jaren 
nog verder uitgebreid zullen worden. 

Het Zilverstrand ligt ten zuidwesten van de Hollandse brug en beslaat een oppervlakte van circa 
10 ha. Een deel van het strand is aangewezen voor naaktrecreatie. Het strand is een gewilde 
locatie voor surfers. Op het strand zijn twee sanitaire units en een standplaats voor een snackcar 
aanwezig. De parkeercapaciteit wordt geschat op 800 auto's. Het Muiderzand en Zilverstrand 
vallen onder beheer van Staatsbosbeheer. 

Het zwemstrand en surfstrand in Almere-Haven vallen onder gemeentelijk beheer. Op het 
zwemstrand, dat 2 ha groot is, zijn een sanitaire unit en een strandpaviljoen aanwezig. Aan het 
surfstrand, 0,5 ha groot, ligt het clubgebouw van de surfvereniging en een bewakingspost met 
EHBO van de reddingsbrigade. De aanwezige parkeerterreinen, alsmede de dijk langs het strand 
bieden parkeerruimte. 

Aan het Weerwater liggen vier stranden, allen in gemeentelijk beheer. Aan de noordkant van de 
recreatieplas ligt het Stedenwijkstrand (0,5 ha). Om dit kleine strand is een hekwerk, met toegang, 
geplaatst. Bij dit strand is geen sanitaire voorziening aanwezig. Aan de zuidoever van het 
Weerwater liggen het Fantasiestrand (zwemstrand) en het Atlantisstrand (surf strand) , met een 
totale oppervlakte van 4 ha. Bij deze stranden is een sanitaire unit aanwezig en een drietal 
parkeerterreinen. Aan de oostoever van het Weerwater ligt het Lumièrestrand, 2 ha groot, waar 
nog geen permanente voorzieningen aanwezig zijn. 

De stranden aan de Noorderplassen vallen, tot het jaar 2000, onder beheer van Oranjewoud
uitvoering . Aan de zuidoever van deze zandwinplas liggen twee stranden, waarvan één op de 
westelijke oever van 't Hoofd. Op het laatstgenoemde strand is voor het strandseizoen van 1997 
een toiletvoorziening geplaatst. Het andere strand (Noorderplassenstrand) beschikt reeds over een 
toiletvoorziening. Bij grote drukte is de capaciteit van de toiletvoorzieningen niet (meer) 
voldoende en worden chemische toiletten ingezet. Bij de stranden is parkeergelegenheid aanwezig. 

Gedurende het seizoen van mei tot september liggen bij alle stranden ballenlijnen in het water, ten 
behoeve van de zwemmers. Tevens zijn er afvalbakken of vuilcontainers aanwezig en wordt op 
ieder strand door middel van bebording informatie gegeven over ge- en verboden, de aanwezige 
voorzieningen en de belangrijkste instanties met hun telefoonnummers. 

1.3. Doel van de visie 

De ontwikkelingsvisie stranden wordt opgesteld om het toekomstige beheer, onderhoud en 
voorzieningenniveau op de stranden te bepalen. Ten aanzien van een aantal ~pekten zijn er 
problemen op de stranden geconstateerd die, in samenwerking met alle belanghebbenden, opgelost 
dienen te worden. 
In deze visie zullen de volgende items aan de orde komen 
• een beschrijving van de in Almere aanwezige stranden, waarin de volgende onderwerpen 

aan de orde komen: ligging, oppervlakte, voorzieningenniveau, bezoekersaantallen, 
oordeel bezoekers, etc. Tevens zal de huidige situatie met betrekking tot de staat van 
eigendom en beheer (toezicht, veiligheid) geschetst worden; 

• een inventarisatie van de knelpunten met betrekking tot het eigendom, het beheer en het 
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onderhoud van de stranden; 
• het aangeven van oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde problematiek; 
• het aangeven van de gewenste toekomstige ontwikkeling van de stranden, zowel kwalitatief 

als kwantitatief (eventuele uitbreiding). 

Deze ontwikkelingsvisie zal uiteindelijk resulteren in een plan met actiepunten om de gewenste 
situatie te bereiken. Naast het aangeven van de verantwoordelijk instantie(s) voor de betreffende 
actie, zullen de acties in de tijd gezet worden. 

1.4. Organisatie 

Er zijn meerdere gemeentelijke diensten en afdelingen die zich met de diverse aspecten van de 
stranden bezig houden. Deze visie is opgesteld door de dienst Onderwijs, Welzijn en Sociale 
Zaken (OWS), in samenwerking met vertegenwoordigers van de diensten Ruimtelijke ordening, 
Volkshuisvesting en Milieu (RVM), Gemeentewerken (GW), Grondbedrijf (GB), Bestuursonder
steuning (BO). De beleidscoördinatie ten aanzien van de stranden ligt bij de dienst OWS, bureau 
sport en recreatie. De overige betrokken diensten spelen een rol bij het uitvoeren van de 
voorgenomen actiepunten. 

Tevens zijn diverse externen bij de visievorming ten aanzien van de stranden betrokken: Staatsbos
beheer, de beheerder van het Muiderzand en Zilvers.trand; Oranjewoud, de beheerder van de 
stranden aan' de Noorderplassen; de politie, mede als vertegenwoordiger voor de Stichting 
Veiligheidszorg Almere (stadswachten); de provincie Flevoland, afdeling milieubeheer, als 
uitvoerende instantie van de WHVZ; het Heemraadschap Fleverwaard, eigenaar van de dijken en 
waterkwaliteitsbeheerder van de binnendijkse wateren; Rijkswaterstaat, waterkwaliteitsbeheerder 
van de buitendijkse wateren (Randmeren); de GGD; de brandweer en de Almeerse Reddingsbriga
de. Met diverse (potentiële) ondernemers zijn gesprekken gevoerd over vestigingen en aktiviteiten 
op de stranden. 

Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat de bij de stranden betrokken partijen niet goed op de 
hoogte zijn van de aktiviteiten van elkaar en behoefte hebben om ervaringen uit te wisselen en 
onderling afspraken te maken. Het instellen van een overleg, waarbij alle instanties die met de 
Almeerse stranden te maken hebben, zou hiervoor een oplossing zijn. In februari/maart zou een 
bijeenkomst plaats kunnen vinden om afspraken te maken voor het komende strandseizoen en in 
september/oktober kan evaluatie plaatsvinden. 

• Er wordt een overleg ingesteLd voor alle bij de Almeerse stranden betrokken partijen. Dit 
overLeg dient minimaal twee maaL per jaar pLaats te vinden. 
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Hoofdstuk 2 Eigendom, beheer en onderhoud 

2.1. Eigendom en beheer 

De Almeerse stranden zijn in eigendom en worden beheerd door een drietal instanties: Staatsbos
beheer, Oranjewoud-uitvoering en de gemeente Almere. Tot 1993 waren het Muiderzand en 
Zilverstrand in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. In dat jaar zijn deze stranden overgedra
gen aan Staatsbosbeheer. De stranden aan de Noorderplassen zijn eigendom van de gemeente en 
vallen qua beheer tot het jaar 2000 onder de verantwoording van Oranjewoud-uitvoering 
(overeenkomst). De overige stranden zijn eigendom van de gemeente en worden tevens door de 
gemeente beheerd. 

Direct na de overname van de stranden door Staatbosbeheer van Rijkswaterstaat, heeft Staatsbos
beheer aangegeven dat zij het beheer van het Muiderzand en Zilverstrand niet als één van haar 
kerntaken ziet en de stranden over wil dragen aan een andere instantie, bijvoorbeeld de gemeente. 
De gemeente heeft Oranjewoud-advies gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
voor eigendom en beheer van de stranden. 
Op 17 april 1997 heeft de gemeenteraad besloten in principe akkoord te gaan met een grondruil 
tussen Staatsbosbeheer en de gemeente, waarbij de gemeente eigenaar wordt van het Muiderzand 
en Zilverstrand en Staatsbosbeheer het Kromslootpark in eigendom krijgt. Deze grondruil zal 
juridisch nader uitgewerkt en uitgevoerd worden. 

Het beheer van het Muiderzand en Zilverstrand zal, in verband met de toekomstige ontwikkelin
gen in de directe omgeving van het gebied, in eerste instantie tot het jaar 2003 geregeld worden. 
Staatsbosbeheer is de voorkeurskandidaat voor het beheer van het gebied. Momenteel wordt een 
beheersvisie, voor het beheer tot 2003, door de gemeente opgesteld, waarna zo mogelijk een 
beheerovereenkomst met Staatsbosbeheer gesloten zal worden. 

• De grondruil tussen Staatsbosbeheer en de gemeente zal verder uitgewerkt en uitgevoerd 
worden. 

• Voor het toekomstige beheer van het Muidenand en Zilverstrand wordt een beheerover
eenkomst opgesteld. 

De stranden aan de Noorderplassen zijn tot het jaar 2000 in beheer bij Oranjewoud-uitvoering. 
Momenteel wordt gewerkt aan een beheersvisie voor de Noorderplassen tot het jaar 2005 en het 
jaar 2015 . De visie bestrijkt het gehele Noorderplassengebied (inclusief de stranden). In verband 
met de lopende en toekomstige verplichtingen tussen Oranjewoud-uitvoering en de gemeente is 
reeds overleg gaande, om de huidige overeenkomst te verlengen c.q. om te zette~ in een nieuwe 
overeenkomst. 

• Er zal besloten moeten worden op welke wijze de stranden aan de Noorderplassen na het 
jaar 2000 geëxploiteerd moeten worden. 

In het algemeen kan de vraag gesteld worden of het beheer en onderhoud van de stranden in de 
toekomst nog wel als een (kern)taak voor de gemeente wordt gezien. Voor de exploitatie zijn 
diverse mogelijkheden, die onderzocht dienen te worden . 
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• De gemeente zal zich moeten uitspreken in hoeverre zij de exploitatie van stranden, het 
beheer en onderhoud als een kerntaak ziet en zij zal moeten beslissen of zij haar aktivitei
ten op de stranden wil voortzetten. 

2.2. Onderhoud 

Het onderhoud op de stranden is onder te verdelen in jaarlijks onderhoud. dagelijks onderhoud en 
groot renovatief onderhoud. Het strandseizoen loopt van begin mei tot medio september. Het 
Muiderzand en het Zilverstrand worden het gehele jaar bezocht. met name door wandelaars. Het 
jaar rond gebruik van dit gebied heeft bepaalde consequenties voor de mate van onderhoud. Het 
surfstrand in Almere-Haven wordt ook buiten het strandseizoen door surfers gebruikt. De overige 
stranden worden met name gedurende het strandseizoen bezocht. 

2.2.1. Onderhoud Muiderzand en Zilverstrand 

Staatsbosbeheer draagt zorg voor het onderhoud op het Muiderzand en Zilverstrand. Aan het 
begin van het strandseizoen worden op de beide stranden tezamen 30 rolcontainers neergezet. 
waarin het vuil verzameld en afgevoerd wordt. Het beheerspad ten behoeve van de afvoer van de 
containers wordt onderhouden. De toiletvoorzieningen. die gedurende de winter gesloten zijn 
worden aangesloten en geopend. Voorts wordt het strand geëgaliseerd. het gras gemaaid, de 
beplanting gesnoeid. de opslag van bomen en struiken weggeslagen en meermalen per jaar wordt 
het aangespoelde wier verwijderd. Daarnaast worden door Staatsbosbeheer kleine reparaties 
verricht aan slagbomen en rasters en is zij verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van 
de bebording. Het bestrijden van vandalisme behoort eveneens tot het jaarlijks onderhoudspakket 
van Staatsbosbeheer. Een maal per jaar wordt graffiti van de toiletgebouwen verwijderd. De 
vernielingen aan de toiletgebouwen worden. afhankelijk van de toegekende prioriteit. al dan niet 
direct aangepakt (ontbreken deuren bij kleedhokjes heeft geen prioriteit. ontbreken deur bij 
toiletvoorziening heeft wel prioriteit). Het werkterrein van Staatsbosbeheer houdt in principe op 
bij de kustlijn. Het water rekent zij niet tot haar werkterrein. Staatsbosbeheer vindt dat de 
waterbeheerder een taak ten aanzien van het water heeft. De drijtlijnen bij het Muiderzand en 
Zilverstrand zijn in 1996 pas halverwege het strandseizoen in het water gelegd. Het scheef staan 
van de palen in het water. waar de drijtlijnen aan bevestigd zitten. was hier mede de oorzaak van. 

• Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat over het 
leggen van drijflijnen en de aanwezigheid (en staat van onderhoud) van palen waartussen 
de drijflijnen bevestigd kunnen worden. Wellicht zou in dit kader het betreffende water aan 
de eigenaarlbeheerder overgedragen kunnen worden. 

Het groot onderhoud van het Muiderzand en Zilverstrand heeft tot nog toe niet de prioriteit van 
Staatsbosbeheer. De financiële middelen die ten behoeve van groot onderhoud worden ingezet zijn 
beperkt. In de beheer overeenkomst die voor het Muiderzand en Zilverstrand opgesteld wordt. zal 
het geven van een kwaliteitsimpuis (onderhoud. toezicht) aan het Muiderzand en Zilverstrand 
opgenomen worden. 

Op het Muiderzand en Zilverstrand moet het afval door de gasten gedeponeerd worden in 
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vuilcontainers, die bij de ingangen tot de stranden staan. Deze containers worden, gedurende het 
seizoen, dagelijks geleegd. Nadeel van het gebruik van deze containers is dat naast het afval van 
de strandgasten, tevens veel (bouw)afval van derden in de containers wordt gedumpt. Het extra 
moeten legen van de containers brengt voor Staatsbosbeheer hoge kosten met zich mee. Een maal 
per dag worden de sanitaire voorzienir.gen scho( ·n gemaakt, indien het de v')orat:;é!ande dag 
strandweer is geweest. Voorts ruimt Staatsbosbeheer het zwerfvuil en de eventueel aangespoelde 
dode vis op. Aan de gebouwen, de drijflijnen en de afbakening van het terrein werkt Staatsbosbe
heer dagelijks door het doen van kleine reparaties (o.a. verstoppingen, vernielingen). 

• In de beheerovereenkomst voor het Muiderzand en Zilverstrand zal een kwaliteitsimpuis 
voor deze stranden meegenomen yvorden. 

2.2.2. Onderhoud stranden Noorderplassen 

Het onderhoud van de stranden bij de Noorderplassen wordt uitgevoerd door Oranjewoud
uitvoering. Uitgangspunt voor Oranjewoud-uitvoering is dat de diverse voorzieningen op het 
strand in voldoende mate en in goede conditie aanwezig zijn, waaronder mogelijkheden voor het 
stallen en plaatsen van (brom)tietsen en auto's, vuilnisbakken en toiletvoorzieningen. De 
beheerder zorgt dat de toiletgebouwen graffiti-vrij blijven, het groen goed onderhouden is en het 
zand regelmatig omgewoeld wordt. Aangezien het om een strandvoorziening gaat acht Oranje
woud-uitvoering het van belang dat er naast een goed onderhouden gazon ook daadwerkelijk zand 
aanwezig is. Uitgangspunt is dat het zand niet overwoekerd mag worden door beplanting en gras. 
Hiervoor worden door Oranjewoud-uitvoering tijdig maatregelen genomen. 

Op warme dagen komt, ten behoeve van het dagelijks onderhoud, meermalen per dag een 
medewerker van Oranjewoud-uitvoering langs om de conditie op de stranden te bekijken en zo 
nodig te verbeteren. Oranjewoud-uitvoering stimuleert de sociale controle door het plaatsen van 
(en wijzen op) borden, het zorg dragen voor onderhoud (vuil ruimen, toiletten schoonmaken) 
tijdens de gebruikerstijd en laat diverse aktiviteiten zien (schoonmaken, toezicht). In de zomer
maanden worden op dagen met strandweer twee maal per dag de prullenbakken geleegd en de 
toiletten schoon gemaakt. Dagelijks wordt er bovendien zwerfvuil van het strand verwijderd. Bij 
deze aktiviteiten is de auto van Oranjewoud-uitvoering duidelijk zichtbaar aanwezig, zodat de 
strandgasten eventuele vragen of klachten kwijt kunnen. 

2.2.3. Onderhoud stranden in gemeentelijk beheer 

Het jaarlijks onderhoud op de stranden in gemeentelijk beheer wordt uitgevoerd door de dienst 
gemeentewerken, afdeling wijkbeheer . Aan het begin van het strandseizoen, in week 20, wordt het 
strand gebruiksklaar gemaakt door het plaatsen van prullenbakken en het leggen van drijtlijnen in 
het water. Deze drijflijnen liggen op kniehoogte, op een diepte van 75 cm. Wijkbeheer is tevens 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de aanplant op het strand. Als in een minder warme 
zomer het onderhoud op de stranden minimaal is, is er budget ter beschikking voor onderhoud van 
de plantvakken . Toename van het onderhoud op de stranden als gevolg van warm weer houdt in 
dat er minder aandacht wordt besteed aan het onderhoud van de diverse aanplant op de stranden. 
Op de stranden waar geen toiletvoorzieningen aanwezig zijn worden, in opdracht van het bureau 
sport en recreatie, door de dienst gemeentewerken, afdeling stadsbeheer , tijdelijke toiletvoorzie-
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ningen geplaatst. De atäeling stadsbeheer omwoelt tevens het zand aan het begin van het 
strandseizoen . 
Het groot onderhoud van de permanente toiletvoorzieningen op de stranden valt onder verantwoor
ding van de dienst gemeentewerken, afdeling gebouwen. Zij is ook verantwoordelijk voor het 
herstel/an vernielingen. De toiletgebr)uwrr. op de stranden bevatten veel graflti. Indien 
meldingen van vandalisme (bijvoorbeeld graffiti op bebording, toiletgebouwen of vernielingen) 
binnenkomen, wordt hier zo spoedig mogelijk actie op ondernomen. Het streven is om binnen 24 
uur de problemen het hoofd te kunnen bieden. 
Het groot onderhoud van de stranden in gemeentelijk beheer laat te wensen over. De drijflijnen en 
palen waartussen deze bevestigd zijn, zijn over het algemeen in slechte staat. De beplanting wordt 
matig gesnoeid en op veel plaatsen is het zand overwoekerd met planten en grasgroei. 

• Het groot onderhoud op de stranden in gemeentelijk beheer dient verbeterd te worden. 
Waar nodig zullen de drijflijnen vervangen moeten worden, alsmede de palen waartussen 
de drijflijnen bevestigd zijn, de toiletgebouwen dienen hersteld te worden, De inrichtings
elementen dienen henien te worden (eventueel plaatsen en/of herstellen) en de beplanting 
en het gras dienen beter onderhouden te worden. 

Het dagelijks onderhoud van de stranden aan het Weerwater en de stranden in Almere-Haven 
wordt uitgevoerd door de dienst gemeentewerken, afdeling wijkbeheer . De stranden vallen onder 
diverse wijkposten. De uitvoeringswerkzaamheden die onder wijkbeheer vallen worden gecoördi
neerd door bureau uitvoering. Voor het dagelijks onderhoud van de stranden is een contract 
gesloten met een onderhoudsfirma. Dagelijks worden de afvalbakken op de stranden geleegd en 
indien aanwezig worden de toiletten gereinigd. Het reinigen van toiletten en het legen van 
afvalbakken gebeurt alleen op dagen met strandweer, c.q. indien de dagtemperatuur boven de 
20°C stijgt. Er komen regelmatig klachten binnen over de staat van onderhoud van de gemeente
lijke stranden (onderzoek 1992, stadswachten, Heemraadschap Fleverwaard). De stranden maken 
een verwaarloosde indruk. Vaak zijn de afvalbakken overvol of vernield, ligt er zwerfvuil op de 
stranden en zijn de toiletvoorzieningen gesloten dan wel sterk vervuild. Het dagelijks onderhoud 
van de stranden kan pas goed gedaan worden, als het groot onderhoud tevens in orde is. 

• Het dagelijks onderhoud op de stranden in gemeentelijk beheer dient verbeterd te worden. 
Er dient adequaat ingespeeld te worden op signalen betreffende onderhoudsproblemen. 

Bij het onderhoud op de stranden is een aantal gemeentelijke afdelingen betrokken. Hoewel de 
taken en bevoegdheden van de diverse afdelingen ten aanzien van de stranden formeel in diverse 
nota's vastligt, blijkt in de praktijk dat bepaalde werkzaamheden niet of onvoldoende uitgevoerd 
worden. De diverse werkzaamheden en de bijbehorende budgetten zijn terug te vinden in de 
gemeentelijke begroting. Een gevolg van het niet (voldoende) uitvoeren van werkzaamheden is dat 
de stranden er enigszins verwaarloosd bij liggen. Coördinatie betreffende de werkzaamheden, 
eventuele herverdeling van taken en evaluatie daarvan zou bij kunnen dragen aan een kwalitatieve 
verbetering van de stranden. Voorgesteld wordt om de afdeling wijkbeheer, die verantwoordelijk 
is voor het dagelijks onderhoud op de stranden in gemeentelijk beheer het coördinatiepunt voor 
deze stranden te laten zijn. 

• De werkzaamheden die de betreffende afdelingen ten aanzien van de stranden uitvoeren 
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dienen gecoördineerd en zonodig bijgesteld te worden. Voorgesteld wordt om de afdeling 
wijkbeheer het coördinatiepunt voor de stranden in gemeentelijk beheer te laten zijn. 

• De werkzaamheden die ten aanzien van de stranden, die in gemeentelijk beheer zijn, 
verricht moeten worden, zullen vastgelegd worden in een beheer- en onderhoudsplan. 

2.3 Groot renovatief onderhoud 

Een probleem dat op de stranden speelt is het door afslag steeds kleiner worden van de stranden. 
Het zand spoelt weg van de stranden en verdwijnt in het water. 

De dienst gemeentewerken, afdeling stadsbeheer is verantwoordelijk voor de technische instand
houding van de stranden in gemeentelijk beheer. Jaarlijks wordt bezien in welke mate de 
stranden afgeslagen zijn en zonodig wordt er zand gesuppleerd. In 1995 is de stabiliteit van de 
stranden, die in gemeentelijk beheer zijn, onderzocht en is een advies opgesteld hoe maatregelen 
getroffen zouden kunnen worden om de instandhouding van de stranden op de lange termijn te 
waarborgen (zie bijlage I). Medio 1995 zijn deze stranden door zandsuppletie weer tot de 
oorspronkelijke grootte teruggebracht en zijn maatregelen genomen die de verdere afslag van het 
strand voorkomen. Er zal onderzocht moeten worden hoe deze zandsuppletie zich houdt. Voor het 
groot renovatief onderhoud van de toiletgebouwen op de gemeentelijke stranden is geen budget 
geraamd. Dit zou meegenomen moeten worden in het budget voor het groot onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen. 

Het probleem van de afslag geldt ook voor het strand aan de zuidoever van de Noorderplassen. 
Duidelijk is dat op korte termijn structurele maatregelen getroffen moeten worden. Het groot 
renovatief onderhoud van de gebouwen is nog niet geregeld. 

Bij het Muiderzand en Zilverstrand is in 1989 voor het laatst een zandsuppletie uitgevoerd. 
Sindsdien heeft wederom strandafslag plaats gevonden. Onderzocht moet worden of maatregelen 
genomen moeten worden om de structurele afslag tegen te gaan. Staatsbosbeheer verricht jaarlijks 
onderhoud door het zand op plaatsen waar het aanslibt weg te schuiven naar plaatsen waar het 
weggeslagen is. 

• Op korte termijn dient onderzoek gedaan te worden naar maatregelen ter instandhouding 
van het Muiderzand en Zilverstrand. 

• Er dient onderzocht te worden welke maatregelen genomen dienen te worden ten behoeve 
van de instandhouding van de stranden aan de Noorderplassen. 

• Er dient onderzocht te worden hoe de zandsuppletie die in 1995 is uitgevoefd zich houdt. 

• Voor de instandhouding van de stranden op de lange termijn dient een meerjarenplan 
zandsuppletie vastgesteld te worden (deel van beheer- en onderhoudsplan) . 

• Er dient een meerjarenplan renovatie! onderhoud gebouwen opgesteld te worden voor de 
gebouwen op de gemeentelijke stranden. 
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2.4 Beeldkwaliteit 

De bedragen die ten behoeve van werkzaamheden op de stranden jaarlijks worden ingezet lopen 
voor de diverse stranden sterk uiteen. Dit is logisch, gezien de verschillen qua grootte en ligging. 
Uit onderzoek in 1992 is gebleken dat de stranden aan de Noorderplassen qua onderhoud 
aanzienlijk beter worden beoordeeld dan de overige stranden in Almere. Omdat de stranden zo 
van elkaar verschillen is het niet mogelijk om met één standaard onderhoudsplan te komen, of het 
onderhoudsplan van de stranden bij de Noorderplassen te kopiëren voor de overige stranden in 
Almere. Wel zou voor de stranden een beeldkwaliteit nagestreefd moeten worden, bijvoorbeeld 
'schoon' of 'goed onderhouden'. De nagestreefde kwaliteit, waarvan na iedere onderhoudsbeurt 
sprake moet zijn, vormt een referentiekader. Als dit beeld veranderd, zal de mate van onderhoud 
gewijzigd moeten worden. Voor er ten aanzien van de gemeentelijke stranden en het Muiderzand 
en Zilverstrand gesproken kan worden van 'schone stranden' dan wel 'goed onderhouden' 
stranden zal er geïnvesteerd moeten worden in het jaarlijks en dagelijks onderhoud. 

• Ten aanzien van de stranden zal een beeldkwaliteit bepaald moeten worden, op basis 
waarvan per strand de mate van onderhoud bepaald kan worden. Voor verbetering van het 
onderhoud op het Muidenand, Zilverstrand en de gemeentelijke stranden zullen extra 
financiële middelen ingezet moeten worden (beheer- en onderhoudsplan). 
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Hoofdstuk 3 Waterkwaliteit, milieuhygiëne en veiligheid 

3.1 Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) 

Alle zweminrichtingen in Nederland vallen onder de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenhe
den. De provincie is toezichthouder op deze wet en controleert of de betreffende houder van de 
zweminrichting zich aan de in de wet gestelde eisen houdt. Elke houder van een zweminrichting 
heeft zich aan bepaalde regels te houden als hij zijn zweminrichting bij de provincie, de toezicht
houder op de WHVZ, wil aanmelden. Hiermee is de betreffende zweminrichting een officiële 
zweminrichting, die aan bepaalde wettelijke eisen voldoet. 

De wet bestaat uit drie paragrafen. De eerste paragraaf is de WHVZ zelf. In de WHVZ worden 
de doelstellingen van de wet aangegeven en wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor het aan de 
wettelijke eisen voldoen van een zweminrichting. De tweede paragraaf bestaat uit de Regeling 
Kennisgeving Zweminrichting (RKZ). In deze paragraaf is beschreven dat elke houder van een 
zweminrichting zich aan regels heeft te houden als deze een zweminrichting bij de provincie wil 
aanmelden. In de derde paragraaf, het Besluit Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. staan de 
hygiënische-, technische en veiligheidseisen vermeld waaraan een zweminrichting moet voldoen. 
Er worden vier categorieën zwemgelegenheden onderscheiden. 

categorie A: zwemgelegenheden (de zogenaamde circulatiebaden) die zijn ingericht voor het 
zwemmen, anders dan in oppervlaktewater waarvan één of meerdere bassins dieper zijn dan 0,50 
meter. Tevens zijn deze zweminrichtingen voorzien van een zwembadwater regulatiesysteem. Alle 
730 zwembaden in Nederland vallen onder deze categorie. 

categorie B: zwemgelegenheden, veelal peuterbaden, die met name in parken en speeltuinen 
gerealiseerd zijn. Veelal zijn dit baden zonder circulatiesysteem. Geen van de baden is dieper dan 
0,50 meter . Dergelijke zweminrichtingen zijn uit een oogpunt van hygiëne niet ideaal, doch zijn 
algemeen aanvaard en voorzien op warme dagen wel in een behoefte. 

categorie C: zwemgelegenheden die speciaal zijn ingericht voor het zwemmen in oppervlaktewa
ter. Veelal is er sprake van entreeheffing. In het algemeen kan worden gesteld dat er sprake moet 
zijn van een bedrijfsmatige exploitatie, gericht op het zwemmen. 

categorie D: zogenaamde "wilde" zwemplaatsen in oppervlaktewater. Het zijn plaatsen die niet 
zijn ingericht als zweminrichting, doch waar wel door een aanmerkelijk aantal personen wordt 
gezwommen. 

Voor de categorie A gelden de meest uitgebreide voorschriften. De eisen aan categorie B en C 
zijn relatief beperkt. Voor zwemplaatsen in de categorie D zijn geen eisen aan de beheerder 
gesteld. Wel ligt ten aanzien van deze zwemplaatsen een specifieke taak bij de provincie. Na 
inventarisatie van deze zwemplaatsen dient de provincie de feitelijke situatie van de waterkwaliteit 
en de veiligheid te onderzoeken en deze jaarlijks bekend te maken aan het publiek. 

De stranden in Almere zijn allen officiële zwemstranden en vallen qua inrichting onder categorie 
D van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. Het betreft de inrichting van een 
lokatie waar men de gelegenheid heeft om te zwemmen in oppervlaktewater. Er is geen sprake 
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van een duidelijke afgescheiden inrichting, zoals bij een bad, of een exploitatie. Qua inrichting 
biedt de WHVZ geen basis om voor deze categorie zwemgelegenheden veiligheidseisen te stellen. 

Nieuwe stranden worden via de voornoemde Regeling Kennisgeving Zweminrichting (RKZ) bij de 
provincie aangemeld. De provincie Flevoland is verplicht de als strand aangeduide lokaties 
jaarlijks te inventariseren en aan te wijzen als zwemgelegenheidslokaties. Na aanwijzing is er door 
de provincie toezicht op hygiëne en veiligheid van de aangewezen lokatie. Gedeputeerde staten 
hebben de taak. jaarlijks onderzoek in te stellen naar de veiligheid bij deze zwemgelegenheden. 

De betreffende kwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater, respectievelijk Heemraadschap 
Fleverwaard voor de recreatieplas sen binnendijks en Rijkswaterstaat voor de buitendijkse wateren, 
is na aanwijzing van het strand als officieel zwemstrand verplicht om het water te bemonsteren en 
te controleren tijdens het zwemseizoen volgens de door de wet gestelde eisen. Deze controles 
worden meerdere malen per jaar uitgevoerd. De provincie heeft met name een controlerende en 
coördinerende taak. en is verplicht de resultaten van de uitgevoerde controles bekend te maken. De 
provincie is bevoegd op grond van onhygiënische enlof onveilige situaties een lokatie niet als 
zwemstrand aan te wijzen of zelfs een (tijdelijk) zwemverbod in te stellen. 

Bij het bepalen van de kwaliteit van het oppervlaktewater is naast de WHVZ de WVO (Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren) in het geding. De waterkwaliteitsnormen die worden 
aangehouden zijn de normen zoals opgenomen in de WVO, volgens het Besluit Kwaliteitsdoelstel
lingen en Metingen Oppervlaktewateren. Deze normen gelden voor de wateren met de functie 
zwemwater, die als zodanig door de provincie zijn aangewezen. 

De veiligheid van openbare zwemgelegenheden in oppervlaktewater wordt getoetst aan aspecten 
als de steilheid van het onderwatertalud, de bodemgesteldheid en het bodemtype, de aanwezigheid 
van diepe kuilen, het doorzicht van het water, de aanwezigheid van drijflijnen, de aanduiding van 
de waterdiepte, de veiligheid van de waterspeeltoestellen, de aanwezigheid van afvalstoffen (glas, 
blikjes) in het water, de ruimtelijke indeling van de waterrecreatie, de aanwezigheid van 
ongedierte, dode vis en vogels en afgestorven plantenmateriaal. Mocht zich ten aanzien van één 
van de voornoemde aspecten een onveilige dan wel onhygiënische situatie voordoen, dan is de 
provincie bevoegd om maatregelen te nemen. 

Op basis van de WHVZ is het voor de categorie D zwemgelegenheden niet mogelijk om eisen te 
stellen aan de inrichting. In haar rapportages doet de provincie dikwijls aanbevelingen voor 
voorzieningen en maatregelen op de stranden die de veiligheid en de milieuhygiëne op de stranden 
ten goede komen en preventief werken op botulisme, ongedierte, etc. Goede voorzieningen vanuit 
een oogpunt van veiligheid en hygiëne vereisen niet alleen een zorgvuldige aanleg, maar ook een 
goed en regelmatig onderhoud. 

De provincie adviseert voor de stranden de aanwezigheid van 1 toilet unit per 250 bezoekers. 
Daarnaast is bij de toiletten een watertappunt en een doucheruimte gewenst. De loopafstand mag 
maximaal 150 meter bedragen. Een goed onderhoud van de voorziening is noodzakelijk. 

Bij de officiële zwemstranden is het verplicht om met een ballenlijn een deel van het water voor 
kleine kinderen dan wel ongeoefende zwemmers af te scheiden. Op de informatieborden over de 
zwemstranden moet aangegeven worden op welke diepte een ballenlijn gespannen is . 
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Er moeten voldoende afvalbakken en vuilcontainers aanwezig zijn. Afvalbakken op het strand zelf 
verdienen de voorkeur, mits er voldoende en goed onderhoud plaats vindt. Zwerfvuil of langdurig 
halfvolle vuilnisbakken kunnen ongedierte aantrekken, waardoor gevaar voor de gezondheid 
ontstaat. De provincie is geen voorstander van de aanwezigheid van vuilcontainers op de stranden. 
Deze zouden een hog;-;re mate van zwerfvuil op de stranden in de hand werken dan bij de 
aanwezigheid van prullenbakken op het strand. 

Gesteld is dat aan de stranden die vallen in de categorie D van het BHVZ (derde paragraaf 
WHVZ) geen specifieke inrichtingseisen gesteld kunnen worden. indien de stranden, in plaats van 
categorie D onder categorie C vallen, dan zouden, in tegenstelling tot het huidig geldende, wel 
specifieke eisen gesteld kunnen worden aan de inrichting van de zwemstranden. Het zwemwater 
dient te voldoen aan de normen zoals die in het BHVZ zijn gespecificeerd. De houder van deze 
zweminrichting is gehouden aan regelmatige controles. De regelmaat van de controles is in het 
besluit aangegeven. Tevens is vastgelegd dat de gegevens van de onderzoeken dienen te worden 
vastgelegd. Ten aanzien van de inrichting dient deze categorie zwemgelegenheden aan enkele 
globale inrichtingseisen te voldoen. Zo dienen er voldoende douches en toiletten aanwezig te zijn. 
Tevens is een afrastering noodzakelijk. in het belang van de veiligheid dienen de grenzen van het 
voor zwemmen bestemde gedeelte van het water duidelijk te zijn aangegeven. Indien de diepte van 
het zwemwater minder is dan 1.40 meter, mag de bodem geen steilere helling dan 0,06 meter per 
strekkende meter hebben. Tevens dienen voor zwemmers gevaarlijke plaatsen duidelijk te worden 
aangegeven. Toezicht is noodzakelijk en is, zowel qua omvang als deskundigheid, in de wet 
beschreven. In het algemeen kan gesteld worden dat er sprake moet zijn van een bedrijfsmatige 
exploitatie die gericht is op het zwemmen. Veelal zal er dan ook sprake zijn van entreeheffing. 
Gezien de wens dat de stranden openbaar toegankelijk blijven, zal er geen hek om geplaatst 
worden. Een bedrijfsmatige exploitatie van stranden gericht op het zwemmen is derhalve moeilijk. 
Om de stranden toch aan bepaalde milieuhygiënische eisen te kunnen laten voldoen, moet voor de 
stranden een minimum eisenpakket qua voorzieningen afgesproken worden. 

• Voor de stranden dient een minimum eisenpakket aan voorzieningen samengesteld te 
worden, waarmee de waterkwaliteit (voor zover beïnvloedbaar) en de milieuhygiëne 
gewaarborgd zijn. 

Het zich voordoen van een (faecale) besmetting heeft in 1994 geleid tot een tijdelijk zwemverbod 
bij de stranden van de Noorderplassen. Naar aanleiding hiervan zijn extra toiletvoorzieningen 
geplaatst. Het 't Hoofdstrand aan de Noorderplassen en het Lumièrestrand en het Stedenwijkstrand 
aan het Weerwater hebben in 1995 een tijdelijke toiletvoorziening gekregen. Voor 1996 is op deze 
stranden wederom een tijdelijke toiletvoorziening geplaatst, alsmede op het surfstrand in Almere
Haven. Het is de bedoeling dat op ' t Hoofdstrand en het Lumièrestrand een permanente voorzie
ning getroffen wordt. Op het Stedenwijkstrand kan volstaan worden met een tijdelijke voorziening 
gedurende het seizoen. Bij de Noorderplassen blijkt de aanwezigheid van twee toiletunits te gering 
voor het grote aantal bezoekers . Dientengevolge zullen de toiletvoorzieningen . hier uitgebreid 
moeten worden. De aanwezigheid van toiletvoorzieningen op de stranden kan gezien worden als 
een minimumeis die aan de stranden gesteld moet worden, in verband met milieuhygiëne en 
waarborging van de waterkwaliteit. Bij de Noorderplassen zijn momenteel franse toiletten 
aanwezig, die makkelijker schoon te maken zijn dan de reguliere toiletten. Oranjewoud-uitvoering 
heeft zeer goede ervaringen met deze toiletten, die tevens minder gevoelig zijn voor vandalisme. 
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• Er dient een beslissing genomen te worden over nog te realiseren (permanente) toiletvoor
zieningen bij de stranden aan de Noorderplassen, het Weerwater en het suifstrand in 
Almere-Haven, wellicht in combinatie met bestaande/toekomstige voonieningen. 

3.2 Voorlichting 

In het kader van de WHVZ heeft de provincie de plicht om voorlichting te geven aan de 
gebruikers van door de provincie aangewezen zwemgelegenheden in oppervlaktewater. Daartoe 
wordt onder meer jaarlijks de zwemwaterfolder uitgegeven, met informatie over de zwemwater
kwaliteit en de voorzieningen op de stranden. 

De folder "zwemmen in open water" verschijnt jaarlijks en biedt informatie over de waterkwali
teit, de hygiëne op het strand en het voorzieningenniveau bij alle zwemgelegenheden in de 
categorie D (BHVZ) in het IJsselmeergebied. Deze overzichtskaart komt tot stand door samenwer
king van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Friesland en Gelderland. 

Tevens biedt de milieutelefoon van de provincie de mogelijkheid op vragen van het publiek 
actuele informatie te verstrekken over de zwemwaterkwaliteit. Daarnaast wordt ook specifieke 
plekgebonden informatie per zwemlocatie verstrekt op in interprovinciaal verband ontwikkelde 
model-informatieborden. Deze borden zijn bij alle stranden in Almere aanwezig en geven, in 
meerdere talen, informatie over o.a. de ge- en verboden, volgens de APV, geldend voor het 
betreffende strandgedeelte en relevante telefoonnummers van gemeente en provincie. De borden 
zijn door de provincie Flevoland, in samenwerking met de houder van het strand en de gemeente, 
samengesteld en geplaatst. De verantwoording voor het beheer en onderhoud van de borden berust 
bij de betreffende strandbeheerder . Landelijk wordt op teletekst informatie gegeven over de 
kwaliteit van het zwemwater in Nederland. 

3.3. Calamiteiten 

Calamiteiten op (één van) de Almeerse stranden worden gemeld bij de Provincie. De provinciale 
klachtentelefoon is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Klachtenmeldingen kunnen 
tevens bij instanties als de GGD, de gemeente of anderen terechtkomen. Een calamiteit is een 
omstandigheid met betrekking tot een zweminrichting of zwemgelegenheid waarbij onmiddellijk 
gevaar dreigt voor de gezondheid, de hygiëne of de veiligheid van de bezoekers. 

Er is een onderverdeling te maken naar diverse soorten calamiteiten, te weten medische calamitei
ten; onvoldoende waterkwaliteit; bij een onhygiënische of onveilige situatie en bij gevaar voor 
botulisme. Iedere soort melding vraagt om een eigen aanpak. Deze aanpak is vastgelegd in een 
provinciaal stappenplan. In overleg met de beheerder van de zwemgelegenheid, de GGD, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de betreffende gemeente wordt overleg gevoerd over de te nemen 
maatregelen. De provincie is bevoegd om een zwemverbod in te stellen. Provincie en gemeente 
zijn verplicht om de bevolking over de stand van zaken in te lichten. 

Specitiek bij gevaar voor botulisme is door de provincie een draaiboek botulismebestrijding 
vervaardigd. Wettelijk is echter niet geregeld wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van 
kadavers, die de ziekte veroorzaken, het Heemraadschap of het Waterschap. 
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Botulisme is een verzamelnaam voor de ziekte die slachtoffers maakt bij vooral watervogels en 
landbouwhuisdieren en sporadisch bij de mens. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die 
met name in grond- en bodemslib voorkomt. Het meest kenmerkende verschijnsel is de verlam
ming in de spieren. Het verschijnsel doet zich met name voor bij temperaturen boven de 20° C. 
Belangrijkste maatregel ter voorkoming V'ln botulisme is het opruimen van kadavers. Hiertoe 
dienen surveillerende ambtenaren (politie, gemeentewerken, milieu en Heemraadschap Flever
waard) ingelicht te worden. Daarnaast is de bevolking, als gebruiker van water en oever een 
goede tipgever. Bij constatering van een dode watervogel dient deze onmiddellijk opgeruimd te 
worden. Waar in het stedelijk gebied kadavers vanaf de wal te verwijderen zijn, heeft de dienst 
gemeentewerken, afdeling reiniging een taak. Bij deze afdeling staat een kadaverkist. Het Heem
raadschap Fleverwaard vervult deze taak buiten de bebouwde kom. Indien dode dieren en 
watervogels niet te bereiken zijn (b.v. uitsluitend per boot bereikbaar) dan worden nadere 
afspraken gemaakt, met bijvoorbeeld de brandweer. 
Een andere ziekte met gevaar voor de volksgezondheid en met verstrekkende gevolgen voor 
zwemmers is de ziekte van Weil. De ziekte van Weil wordt eveneens door een bacterie veroor
zaakt. Deze bacteriën leven in de nieren van zoogdieren. Via de urine vindt verspreiding plaats. 
Infectie komt tot stand via slijmvliezen en wondjes in de huid. Met name ratten en knaagdieren 
dragen deze bacterie bij zich. Deze weinig voorkomende ziekte is voor de mens wel een ernstige. 
Vroegtijdige behandeling is noodzakelijk voor de meeste kans op genezing. Ter preventie dient 
afvalverwijdering bij zwemplaatsen dagelijks te gebeuren en dienen constructies die ratten 
nestgelegenheid bieden, vermeden te worden. 

In 1995 is één van de stranden aan het Weerwater tijdelijk afgesloten voor het publiek. De 
kwaliteit van het water was, door lozing van een kermis in combinatie met het warme weer, van 
zodanige aard, dat er een zwemverbod werd ingesteld voor het strand aan de Noordoever 
(Stedenwijkstrand). Bij dergelijke calamiteiten wordt op ad hoc basis overleg gevoerd tussen de 
provincie (beslissingsbevoegd), de gemeente, het Heemraadschap, de GGD en de betreffende 
beheerder. 

Naar aanleiding van de zwemwaterproblematiek is door de Provincie een stappenplan ten behoeve 
van calamiteiten voor zwemwater in Flevoland opgesteld, dat in 1996 is vastgesteld. In dit 
stappenplan staan de acties vermeld die tijdens calamiteiten in een zweminrichting/-gelegenheid 
moeten worden genomen door de diverse betrokken instanties. De provincie heeft op grond van de 
Wet Hygiëne Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) een leidende en coördinerende rol. 

Bij de afdeling milieu van de gemeente Almere worden veel meldingen, constateringen, acties en 
reinigingsmaatregelen, die te maken hebben met de conditie van het strand en het water, geregis
treerd. Deze afdeling zorgt er, in samenwerking met andere afdelingen, voor dat ten aanzien van 
de betreffende klacht maatregelen genomen worden. De verantwoordelijkheden van de diverse 
afdelingen en de communicatie zijn niet altijd voldoende. Ten behoeve van de bemoeienis van de 
gemeente met (calamiteiten op) de stranden zullen afspraken gemaakt moeten worden over welke 
dienst of afdeling waar verantwoordelijk voor is . 

• Er zal een beslissing genomen moeten 'tVOrden over de diverse verantwoordelijkheden van 
de verschillende diensten en afdelingen met betrekking tot (calamiteiten op) de stranden. 
Gestreefd moet worden naar één integraal aanspreekpunt voor alle stranden. Voorgesteld 
wordt om wijkbeheer het integraal aanspreekpunt voor de stranden in gemeentelijk beheer, 
te laten zijn. 
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Hoofdstuk 4 Bereikbaarheid en parkeren 

4.1 Bereikbaarheid 

De ligging van de stranden in Almere is zeer bepalend voor het vervoermiddel dat men kiest om 
de stranden te bezoeken. In onderstaande tabel is per strand de vervoermiddelkeuze van de 
bezoekers aangegeven. 

tabel 4.1. Vervoermiddelkeuze van/naar strand in procenten 

auto (brom)fi.ets openbaar te voet boot totaal 
vervoer 

Muiderzand 88 9 - - 3 100 (N=20S) 

Zilverstrand 89 9 1 - 1 100 (N=112) 

Almere-Haven 38 36 - 26 - 100 (N=41) 

Noorderplassen 45 50 - 5 - 100 (N=38) 

Zuidoever Weerwater 38 51 3 5 3 100 (N=39) 

Bron: onderzoek stranden, 1992 

Het merendeel van de bezoekers op het Muiderzand en Zilverstrand komt per auto. Op de overige 
stranden ligt dat anders, daar blijkt met name de fiets een populair vervoermiddel. Het relatief 
grote deel van de bezoekers van de stranden in Almere-Haven dat de stranden te voet bezoekt ligt 
waarschijnlijk in het feit dat de stranden zo dicht tegen de bebouwde kom aanliggen. De 
bereikbaarheid van de stranden aan het Weerwater per openbaar vervoer is goed. Het blijkt echter 
dat slechts een zeer klein deel van de strandbezoekers van deze openbaar vervoerverbinding 
gebruik maakt. De stranden liggen dicht bij de bebouwde kom en worden met name door mensen 
uit Almere-Stad bezocht. De fiets blijkt hier derhalve het vervoermiddel bij uitstek. Het Lumière
strand ligt iets verder van een openbaar vervoerverbinding af, maar ligt nog steeds binnen 500 
meter van een openbaar vervoer halte. De stranden in Almere-Haven zijn goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. De stranden aan de Noorderplassen zijn minder goed bereikbaar en het 
Muiderzand en Zilverstrand zijn niet te bereiken met het openbaar vervoer. Tot enkele jaren 
geleden was het Muiderzand per openbaar vervoer vanaf station Weesp te bereiken. Sinds enkele 
jaren is deze verbinding opgeheven. Het aantal bezoekers op het Muiderzand en Zilverstrand 
neemt jaarlijks toe. 

Het Lumièrestrand en het Stedenwijkstrand zijn stranden die relatief vaak per fiets bezocht 
worden. Op deze stranden zijn geen voorzieningen aanwezig om de fiets te sfaUèn. Veelal wordt 
de fiets meegenomen het strand op en ergens in de bossen, struiken geplaatst. Ten behoud van de 
beplanting en ter bevordering van de veiligheid op het strand verdient het aanbeveling op de 
stranden waar deze voorzieningen niet aanwezig zijn, tietsenrekken te plaatsen. Bij de Noorder
plassen zijn deze mogelijkheden voor het plaatsen van de tiets wel aanwezig, wat zeer regulerend 
werkt. 

• Op stranden waar deze niet aanwezig zijn zal een mogelijkheid voor het plaatsen van 
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fietsen gecreëerd worden. 

4.2 Parkeren 

Op warme zomerse dagen ontstaan, met name bij het Muiderzand en Zilverstrand, filevorming en 
parkeerproblemen. Vooralsnog zijn op de andere stranden geen problemen ten aanzien van het 
parkeren gesignaleerd. Bij het Muiderzand zijn in principe meer lokaties voor parkeren beschik
baar, maar betreffende terreinbeheerders (o.a. Flevolandschap, gemeente Almere) openen op 
momenten dat dit nodig is, de afgesloten terreinen niet. 

Door het tekort aan parkeercapaciteit bij het Muiderzand, als gevolg van het niet openstellen van 
de reserveparkeerterreinen, wordt er wild geparkeerd, met name langs de toegangswegen. Deze 
worden hierdoor geblokkeerd. In geval van nood kunnen brandweer en GGD het strand niet meer 
bereiken. 

In overleg met de diverse terreinbeheerders zijn afspraken gemaakt om op drukke dagen de 
reserveterreinen voor parkeren open te stellen. Het open stellen van deze reserveterreinen heeft 
tevens gevolgen voor het onderhoud. Gebruik van de terreinen als parkeervoorziening vraagt o.a. 
om regelmatig maaien en checken van de afrastering. 

Net als bij het Muiderzand zijn er bij het Zilverstrand tevens capaciteitsproblemen. Veelal wordt 
op de dijk geparkeerd, die vooral na een periode met veel regenval, beschadigd wordt. Het 
Heemraadschap Fleverwaard heeft aangedrongen op een aanpassing, om beschadigingen te 
voorkomen. Door geleiding van de bezoekersstromen, onder andere door het plaatsen van verwij
zingsborden, kan de parkeercapaciteit binnendijks beter benut worden. 

Het gebeurt regelmatig dat met een auto het strand opgereden wordt. In de APV is echter 
opgenomen dat het verboden is met een voertuig in een van overheidswege aangelegde of 
onderhouden groenvoorziening te rijden dan wel een voertuig daarin te laten stilstaan. Wijziging 
van de ontsluiting zou oplossing kunnen bieden om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Tevens zou 
door het plaatsen van borden aangegeven moeten worden dat het op bepaalde plaatsen, bijvoor
beeld de berm van de Pampusweg, verboden is om te parkeren. Indien op deze plaatsen wel 
geparkeerd wordt, kan hier verbaliserend tegen opgetreden worden. 

• Er zal onderzocht worden of het mogelijk is de fysieke omgeving van het Muiderzand en 
Zilverstrand zodanig aan te passen, dat bezoekersstromen, met name parkeren, geregu
leerd kunnen worden en het terrein niet meer uitnodigt tot oneigenlijk gebruik. 
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Hoofdstuk 5 Voorzieningen 

S.l Basisvoorzieningen 

Het voorzieningenniveau op de Almeerse stranden is over het algemeen basaal. Op het Muider
zand, Zilverstrand en het zwemstrand in Almere-Haven is een basisinrichting aanwezig: er zijn 
toiletvoorzieningen, douches, afvalbakken; er ligt een drijtlijn in het water; de waterbodem loopt 
geleidelijk af; er is parkeergelegenheid en er zijn mogelijkheden om de (brom)fiets te stallen. 
Door de ~eerse reddingsbrigade worden in de weekends en in de vakantie looppatrouilles uitge
voerd. 

De stranden aan de Noorderplassen zijn tevens uitgerust met een basisvoorzieningenniveau. Op het 
't Hoofdstrand aan de Noorderplassen bevindt zich nog geen permanente toiletvoorziening. Het 
Stedenwijkstrand en het Lumièrestrand aan het Weerwater en het surfstrand in Almere-Haven 
moeten eveneens een permanente sanitaire voorziening ontberen. Het Lumièrestrand is verder 
helemaal nog niet ingericht. Alvorens hier een sanitaire voorziening te kunnen treffen zal eerst 
zorg gedragen moeten worden voor ondergrondse infrastructuur. 

Op het Muiderzand en op het surfstrand in Almere-Haven is een EHBO voorziening aanwezig, die 
verzorgd wordt door de reddingsbrigade. Op de overige stranden is deze voorziening niet 
aanwezig. Op ieder strand, met uitzondering van het surfstrand in Almere-Haven, ligt in ieder 
geval een drijflijn in het water en zijn afvalbakken aanwezig. 

Bij vrijwel alle stranden is parkeergelegenheid voor de auto aanwezig. Het Lumièrestrand heeft 
deze voorziening niet, maar is ook niet met de auto te bereiken. De stranden aan het Weerwater 
hebben geen van allen fietsenrekken. Deze zijn wel aanwezig bij de andere stranden in Almere. 

Het verdient aanbeveling om alle stranden in Almere te voorzien van een minimum basispakket, 
waarmee een bepaald kwaliteitsniveau gewaarborgd is . 

• Om de waterkwaliteit en milieuhygiëne op de stranden te waarborgen wordt een minimum
pakket aan voonieningen voorgesteld, dat op de stranden aanwezig zou moeten zijn: 
toiletten, watertappunt, afvalbakken, informatieborden, drijflijnen, een veilig onderwater
talud en (eventueel) een EHBO post. 

Indien bovenstaand pakket als minimum basispakket voor de stranden gehanteerd wordt, houdt dit 
concreet in dat op het Lumièrestrand en het Stedenwijkstrand aan het Weerwater, op het 
surfstrand Almere-Haven aan het Gooimeer en op het 't Hoofdstrand aan de Noo.rderplassen een 
permanente toiletvoorziening geplaatst zou moeten worden. Tevens zal op het Zilverstrand, op de 
stranden aan het Weerwater en op de stranden aan de Noorderplassen en zo mogelijk een EHBO 
voorziening aanwezig moeten zijn. Hiervoor zal krediet gevoteerd moeten worden (zie hoofdstuk 
8). Jaarlijks dient dit voorzieningenpakket gecontroleerd en zonodig verbeterd te worden. Groot en 
dagelijks onderhoud ten aanzien van deze voorzieningen is gewenst (zie hoofdstuk 2). 
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5.2 Overige commerciële voorzieningen en mobiele vestigingen 

Op het grootste strand, het Muiderzand en op het zwemstrand in Almere-Haven is een strandpavil
joen aanwezig. Op het Muiderzand zijn meerdere lokaties aangewezen als standplaats voor onder 
andere verkoop van ijs, snacks en verr..uur \ an ,'r ijfvoorwerpen, strand:;toelen Te\ ens is een 
vergunning afgegeven aan een parlevinker. 

Op alle stranden is op warme dagen wel een ijs- of snackverkoop te vinden. Het gaat hier niet om 
vaste standplaatsen maar om ondernemers waar een ventvergunning aan afgegeven is . In principe 
mogen venters niet langer dan 15 minuten achtereen op één plek staan. Handhaving van deze regel 
door de politie is echter moeilijk, met name bij grote aantallen mensen op het strand. 

De standplaatsen op de stranden zijn vastgelegd in de nota standplaatsenbeleid, die in oktober 
1995 is vastgesteld. Om ongewenste marktvorming tegen te gaan wordt per aangewezen lokatie 
slechts één standplaatsvergunning per dag uitgegeven. Gedurende de week kunnen dus verschillen
de vergunninghouders op dezelfde lokatie staan, echter niet op dezelfde dag. Op deze regel wordt 
één uitzondering gemaakt. Dit betreft de standplaatslokaties die op de recreatiegebieden (stranden) 
in Almere zijn aangewezen. Deze lokaties worden veelal ingenomen gedurende de zomermaanden. 
Op die momenten bestaat, gezien de vraag, soms behoefte aan meerdere kramen op één strand. 
Veelal bestaat hiertegen geen bezwaar. Daarnaast zijn de grootste stranden vooralsnog in beheer 
bij derden (Staatsbosbeheer, Oranjewoud). Praktijk is dat de aanvraag wordt afgehandeld in 
overleg met de eigenaarlbeheerder, waarbij deze dan aangeeft of er nog een standplaats bij kan of 
niet. Om de mogelijkheid open te houden meerdere standplaatsvergunningen op een aangewezen 
strandlokatie uit te geven, wordt aan een dergelijke lokatie geen maximum gekoppeld. Van geval 
tot geval wordt dan beoordeeld of een standplaatsvergunning kan worden verleend. 

Op diverse stranden in Almere zijn standplaatsen aanwezig. Het Muiderzand en het Zilverstrand 
zijn al eerder aangewezen en worden reeds gebruikt als lokatie voor standplaatsen. In de nota 
standplaatsenbeleid worden ook andere stranden als nieuwe standplaatslokatie aangewezen. Het 
gaat om de stranden aan de Noorderplassen en het Atlantisstrand, het Fantasiestrand en het 
Lumièrestrand aan het Weerwater. 

Naast de strandpaviljoens en de standplaatsen is op het surfstrand in Almere een tijdelijke 
vestiging van de surfclub, die op termijn omgezet gaat worden in een permanente vestiging. 
Daarnaast bevinden zich op zowel het Muiderzand als op het surfstrand in Almere-Haven een 
vestiging van de reddingsbrigade (zie paragraaf 6.3). 

5.3 Vestigingsbeleid 

De afgelopen jaren hebben zich ondernemers aangediend die geïnteresseerd zijn in vestiging op of 
nabij de stranden. Een aantal voorbeelden is hier beschreven. 

Een initiatief betreft de realisatie van strandpaviljoens op een aantal Almeerse stranden, waarin 
opgenomen sanitaire voorzieningen, een hulppost (EHBO), een telefoon en een horecavoorziening: 
De dagelijkse schoonmaak van het sanitair en de stranden en het dagelijks toezicht zouden onder 
de werkzaamheden van de exploitant vallen. De gemeente zou verantwoordelijk zijn voor het 
groot onderhoud van de stranden en de realisatie van de strandpaviljoens, inclusief ontbrekende 
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nutsvoorzieningen, moeten bekostigen. In verband met de financiële inspanningen die van de 
gemeente gevraagd worden is vooralsnog niet op dit plan ingegaan. 

Bij het Zilverstrand staat gebouw de Kern. Bij besluit van mei 1990 heeft de gemeenteraad 
besloten het gebouw aan te kopen van de Staat der Nederlanden, teneinde op de recreatieve 
ontwikkelingen bij het Zilverstrand in te kunnen spelen. In het besluit is opgenomen dat op 
termijn realisatie van een functie die goed aansluit bij de recreatieve bestemming van dit gebied 
mogelijk is. In afwachting van een definitieve bestemming is het gebouw voorlopig verhuurd aan 
een cultuurtechnisch bedrijf. 

Voor de Zuidoever van het Weerwater is een uitgifteprocedure voor cableski in voorbereiding. De 
eigenaar van Haddock Watersport beeft te kennen gegeven op het Atlantisstrand een strandpa
viljoen te willen exploiteren, dat tevens als uitgiftepunt van surf- en kanomateriaal zal fungeren. 

De surfclub die nu een tijdelijk onderkomen heeft op het surfstrand in Almere-Haven wil graag 
een permanente vestiging. Probleem hierbij is het ontbreken van nutsvoorzieningen. De club zou 
onder andere aangesloten moeten worden op de riolering. 

De reddingsbrigade heeft aangegeven op diverse stranden in Almere een meldkamer annex EHBO
post te wensen, van waaruit zij haar aktiviteiten kan ontplooien. 

Bij de zuidoever van de Noorderplassen is nog geen voortgang geboekt ten aanzien van de 
gewenste jachthavenontwikkeling . 

Beleid ten aanzien van vestigingen op en nabij de stranden ligt ten dele vast in nota's. In de 
hotelnota bijvoorbeeld worden het Zilverstrand en de zuid oever van het Weerwater onder andere 
genoemd als potentiële lokatie voor hotelvestiging. Voorlopig zijn alle initiatieven aangehouden. 
Voor de afzonderlijke stranden zal aangegeven moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor 
vestiging. Op een aantal stranden zijn nog geen nutsvoorzieningen aanwezig of is de aanwezige 
ondergrondse infrastructuur niet voldoende om meerdere vestigingen te kunnen voorzien. Het 
aanwijzen van de stranden als potentiële vestigingsplaats houdt in dat er voorwaardenscheppende 
investeringen gedaan moeten worden in o.a. ondergrondse infrastructuur. Er zal een beslissing 
genomen moeten worden over de vestigingsmogelijkheden op en bij de afzonderlijke stranden. In 
hoofdstuk 7 worden hier per strand voorstellen voor gedaan. 
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Hoofdstuk 6 Regelgeving en toezicht 

6.1 Geboden en verboden 

Met uitzondering van het Zilverstrand en het Atlantisstrand zijn honden op de stranden verboden. 
Door afvalstoffencontroleurs wordt op de naleving van deze regel toegezien, waarbij de honden
kaart als uitgangspunt dient. Uit onderzoek onder de bezoekers van de stranden in 1992 kwam 
naar voren dat ook op de stranden waar honden verboden zijn, honden gesignaleerd worden. Op 
de stranden waar honden zijn toegestaan, zijn veel klachten over vervuiling (uitwerpselen), die de 
aanwezigheid van honden met zich meebrengt. De gemeente is van diverse zijden, o.a. door de 
beheerder van het Zilverstrand, benaderd met het verzoek om dit strand gedurende het seizoen te 
verbieden voor honden. Voor het strandseizoen van 1997 zal een beslissing genomen zijn over een 
hondenverbod op het Zilverstrand. Onderzocht zal worden of het uit veiligheids- en milieuhygiëni
sche overwegingen acceptabel is om het toelaten van honden op het Atlantisstrand voort te zetten. 

• Met ingang van het strandseizoen 1997 zal het Zilverstrand gedurende het seizoen (J april 
tot 1 oktober) verboden worden voor honden. 

Op de binnendijkse wateren is het verboden om met jetski' s te varen. Regelmatig wordt deze regel 
overtreden. Op de buitendijkse wateren is het snelvaren met jetski's en snelle motorboten 
verboden buiten de snelvaarbaan, die speciaal voor dit doel, evenwijdig aan de Gooimeerdijk is 
aangelegd. Jetski's en snelle motorboten zorgen echter voor enorme overlast op het Muiderzand 
en Zilverstrand . Het snelvaren beperkt zich niet tot de snelvaarbaan langs de Gooimeerdijk, maar 
zorgt voor gevaarlijke situaties voor zwemmers en anderen die zich in het water ophouden. Het 
ontbreken van een voorziening om met de jetski te water te kunnen gaan, is hier ten dele debet 
aan. 

• Het beleid ten aanzien van het snelvaren zal geëvalueerd worden. 

In juli 1986 is de uiterste punt van het Zilverstrand aangewezen als gebied voor naaktrecreatie. 
Artikel 430a Sr. geeft aan dat het verboden is zich ongekleed te bevinden buiten een door de 
gemeenteraad als geschikt aangewezen plaats als deze plaats voor ongeklede recreatie niet geschikt 
is. Dit houdt in dat naaktrecreatie overal is toegestaan, behalve op plekken die ongeschikt zijn. 
Overwegingen die bij het bepalen van het al dan niet geschikt zijn voor naaktrecreatie van een 
bepaalde plek kunnen meewegen zijn o.a. bezwaren van de meerderheid van de aanwezigen, 
lokale omstandigheden en de tijdsomstandigheden. De ongeschiktheid wordt in laatste instantie 
bepaald door de rechter. Op het Muiderzand is naaktrecreatie niet toegestaan en er wordt 
verbaliserend opgetreden tegen naaktrecreanten. . 

Hoewel naaktrecreatie in principe op de Almeerse stranden niet verboden is, mag er van uit 
gegaan worden dat de meerderheid van de aanwezigen op de stranden die niet aangewezen zijn 
voor ongeklede recreatie bezwaar zal hebben tegen het ongekleed recreëren van anderen. 
Dientengevolge zijn deze plekken ongeschikt. In laatste instantie zal de rechter eventueel moeten 
uitmaken of de lokaties inderdaad niet geschikt zijn voor naaktrecreatie. Het topless recreëren valt 
niet onder naaktrecreatie, omdat dit een geaccepteerde vorm van recreatie is . 
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De verbods- en gebodsbepalingen zijn opgenomen op de provinciale borden die bij de toegangen 
tot de stranden staan. Daarnaast staan nog een aantal solitaire borden op de stranden, o.a. een 
aanwijzingsbord naaktrecreatie en hondenverbodsborden. Op een aantal plekken, met name op het 
Muiderzand en Zilverstrand ontbreekt de bebording (verbodsborden, honden toegestaan, 
naaktrecreatie toegestaan). Een stuk duidelijkheid naar de bezoeker toe, door de aanwezigheid van 
borden, zal volgens de politie preventief werken op overtredingen. 

• Er dient zorg gedragen te worden voor goede bebording (naaktrecreatie, hondenverboden) 
op de stranden. Waar bebording ontbreekt zal deze opnieuw geplaatst worden. 

6.2 Toezicht 

Op de stranden in Almere is geen permanent toezicht van de beherende instantie aanwezig. De 
beheerders bezoeken de stranden wel, maar voeren geen patrouilles uit. Op deze momenten 
kunnen eventueel ongewenste situaties door de beheerders opgemerkt worden en kunnen 
betreffende beheerders door de bezoekers aangesproken worden over problemen en klachten. 
Vervolgens kan actie ondernomen worden. Uit het onderzoek onder strandbezoekers (1992) kwam 
naar voren dat veel strandbezoekers behoefte hebben aan een permanente vorm van toezicht. 1 

Oranjewoud-uitvoering heeft bij de Noorderplassen goede ervaringen met het gedeeltelijk 
aanwezig zijn en verrichten van schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden tijdens de gebruikers
tijd. Op het Muiderzand en Zilverstrand wordt door de beherende instantie frequent gepatrouil
leerd. Het gebied is echter te groot en te onoverzichtelijk (bossages) om overzicht te kunnen 
houden op het gehele terrein. Op de gemeentelijke stranden is geen toezicht van de beherende 
instantie aanwezig. Het effect van toezicht blijkt zeer duidelijk in Almere-Haven: In de directe 
omgeving van strandpaviljoen di Lago zien het strand en de toiletvoorziening er beter onderhou
den en minder vernield uit dan het strand dat uit het zicht ligt van het strandpaviljoen, waar 
toiletgebouwen en afvalbakken vernield zijn. Staatsbosbeheer heeft de bevoegdheid Dm verbalise
rend op te treden bij overtredingen, de andere strandbeheerders niet. 
Afvalstoffencontroleurs hebben tevens een toezichthoudende rol op de stranden. Zij zien toe op de 
naleving van de hondenregels en de juiste verwijdering van afval en kunnen verbaliserend 
optreden bij overtredingen op dit terrein (zie ook paragraaf 6.1). 

Het toezicht van de politie op de stranden betreft de openbare orde en veiligheid. In geval van 
calamiteiten kan door de betreffende beheerder een beroep op de politie worden gedaan. 
De Almeerse politie voert patrouilles uit op de stranden, met name op het Muiderzand en Zilver
strand. Indien nodig, treedt zij verbaliserend op. Met name op de parkeerplaatsen vinden 
overtredingen plaats (openbreken auto's) . In vergelijking tot de andere stranden in Almere zijn, 
volgens de politie, de problemen op het Muiderzand en Zilverstrand, voor wat betreft overtredin
gen zoals vandalisme en het negeren van verboden, 't grootst. Ten aanzien van de komende jaren 
heeft de politie zich beraadt op aktiviteiten op de stranden. In het strand seizoen 1996 is het enige 
malen voorgekomen dat op drukke dagen op het Muiderzand en Zilverstrand de politie de gehele 
dag ondersteuning heeft geboden aan Staatsbosbeheer, wat zich uit in gezamenlijke patrouilles. 
Afhankelijk van het toekomstig beheer van het Muiderzand en Zilverstrand (zie paragraaf 2.1) 
zullen met de toekomstige beherende instantie afspraken gemaakt worden over samenwerking met 

I Gestrand in Almere, 1993 
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de politie voor wat betreft het toezicht. 

• Met de (toekomstige) beheerder van het Muidenand en Zilverstrand zullen afspraken 
gemaakt worden over de inzet van de politie ten behoeve van het toezicht op de stranden. 

Stadswachten zijn al meerdere jaren actief in Almere Stad. De aandacht is met name gericht op de 
centrumgebieden. In 1996 is tevens begonnen met het patrouilleren langs de stranden aan het 
Weerwater. Stadswachten hebben met name een signalerende functie. Na constatering van 
ongewenste situaties wordt bijvoorbeeld contact opgenomen met de politie of met de betreffende 
strandbeheerder, c.q. de gemeente om bepaalde maatregelen te nemen. De komende jaren zal deze 
aanpak gecontinueerd worden. Ten gevolge van het revitaliseringsproces in Almere Haven zullen 
de stadswachten ook dit stadsdeel tot hun werkterrein maken. Met ingang van januari 1997 zullen 
de stadswachten tevens patrouilleren op het surfstrand en zwemstrand in Almere Haven. 

• De rol van de stadswachten in het toezicht op de stranden zal in Almere Stad gecontinu
eerd worden. In januari 1997 wordt Almere Haven tevens werkterrein van de stadswach
ten. 

De politie te water is tevens actief in het gebied en controleert met name op snelvaren. Het Korps 
Landelijke Politie Diensten (KLPD), gevestigd in Lelystad is in bezit van enkele boten. Het 
IJsselmeer, de Randmeren en de IJssel tot Deventer behoren tot het primaire bewakingsgebied van 
dit korps . Voor de Randmeren, c.q. het gebied van de Roggebotsluis bij Kampen tot aan de 
Hollandse brug is een convenant afgesloten, het zogenaamde Randmerenconvenant, te vergelijken 
met een onderhoudscontract, waarin de surveillance over de diverse beheerseenheden is verdeeld. 
Op het water vanaf de Hollandse brug, via Pampus richting Lelystad (IJmeer , Markermeer) wordt 
minder intensief gecontroleerd dan op de Randmeren. De capaciteit is te beperkt om te patrouille
ren op het water langs de stranden. 
Sinds kort beschikt de politie over een boot om te patrouilleren op de Almeerse wateren. Met de 
beschikbaarheid van een boot kan opgetreden worden tegen het snelvaren op de plassen en meren. 
In veel gevallen ondervinden zonnende en zwemmende strandrecreanten hinder van motorboten en 
jetskies die te snel varen. Met ingang van het zomerseizoen 1997 moeten hier passende maatrege
len voor genomen worden. 

• Het effect van de beschikbaarheid van een boot voor de politie om het snelvaren tegen te 
gaan zal geëvalueerd worden. 

Op zowel het Muiderzand als het Zilverstrand bevinden zich ontmoetingspiekken voor homosexue
Ie mannen. Op het Zilverstrand gaat het om de meest zuidelijk gelegen punt van het naaktrecrea
tiegedeelte. Deze plek wordt met name gebruikt op stranddagen. Op het Muiderzánd gaat het om 
het strand gedeelte dat het dichtst tegen het hekwerk bij Marina Muiderzand aan ligt, alsmede op 
parkeerterrein achter de dijk. Deze plek wordt met name buiten de gebruiksuren van het strand 
(op niet stranddagen en in de avonduren) gebruikt. Indien deze mannen aanstootgevend gedrag 
vertonen (onveilige situaties voor anderen) wordt door de politie verbaliserend opgetreden. Het is 
van belang dat de overlast voor de diverse gebruikersgroepen tot een minumum beperkt wordt. 

Het gemeentelijk homo emancipatiebeleid (notitie 1990) heeft met name betrekking op een anti-
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discriminatiebeleid met betrekking tot homosexuelen en cultuurbeïnvloeding. In relatie tot 
openbare orde en veiligheid is geformuleerd dat de politie er ook is om homosexuelen te 
beschermen. Over het verbaliserend optreden tegen homosexuelen die specifiek aanstootgevend 
gedrag vertonen, wordt in het homo emancipatiebeleid geen uitspraak gedaan. 

Het C.O.C. is van mening dat de gemeente Almere enigszins achter loopt met haar homo(ontmoe
tingsplaatsen)beleid. In veel Nederlandse steden zijn officieel ontmoetingsplaatsen aangewezen en 
is er een agent die zich fulltime met homozaken bezighoudt. In Almere is hier geen sprake van, 
met name omdat de problematiek niet aktueel was. Het C.O.C. onderschrijft dat homosexuelen die 
zich niet aan de regels houden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Het aantasten van de 
openbare zedelijkheid is strafbaar. 

Het C.O.C. vindt dat de gemeente op de blijkbaar aanwezige behoefte aan ontmoetingsplaatsen in 
zou kunnen spelen door maatregelen te nemen die een optimaal klimaat voor homosexuelen 
creëren (veiligheid, beschutting, voldoende begroeüng) en daarnaast zo min mogelijk overlast 
geven aan recreanten die het gebied bezoeken. 

• Indien gewenst zal door samenwerking van Staatsbosbeheer, de politie, het C. o. C. en de 
gemeente een oplossing gezocht worden voor de homo problematiek op het Muiderzand en 
Zilverstrand. 

• De gemeente moet zich uitspreken in hoeverre zij beleid ten aanzien van ontmoetingsplaat
sen voor homosexuelen wil ontwikkelen. 

6.3 Almeerse reddingsbrigade 

De algemene taak van de Almeerse reddingsbrigade is het beperken en bestrijden van gevaar voor 
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, voor zover een dergelijke situatie zich op 
het water binnen het werkgebied voordoet. De brigade bezit een verenigingsstructuur. Voor wat 
betreft de inkomsten is de reddingsbrigade afhankelijk van de contributies van de leden, giften en 
gemeentelijke subsidie. Bureau juridische zaken is de zaakwaarnemer van de Almeerse reddings
brigade. 

Het gebied waar de reddingsbrigade haar aktiviteiten ontplooit loopt van de Stichtse brug tot en 
met Marina Muiderzand. In dit vaargebied worden bootpatrouilles uitgevoerd, in de periode eind 
maart-eind oktober (vaarseizoen). De reddingsbrigade ontplooit haar aktiviteiten vanuit een drietal 
lokaties in Almere. Aan de Sluiskade staat het clubgebouw van de vereniging, met faciliteiten als 
een meldkamer, EHBO-ruimte, ruimte waar cursussen gegeven worden, werkplaats annex boten
en materiaalopslag, kantine en kantoor. In de jachthaven van Almere-Haven heeft de brigade 
boten liggen. In geval van calamiteiten maken zij, vanuit het clubhuis, gebruik van een speciale 
toegang tot het jachthaventerrein. Op warme dagen zijn de posten bij het surfstrand in Almere
Haven en op het Muiderzand bemensd. Bij het surfstrand heeft de reddingsbrigade een loods staan 
met toilet, verblijfs-, EHBO-ruimte en communicatiefaciliteiten. Op warme dagen ligt er minstens 
één reddingsboot op het surf strand beschikbaar, maar er zijn vaak meerdere boten op het water. 
Op het Muiderzand is de reddingsbrigade actief vanuit het gebouw gelegen naast het strandpavil
joen. Het gebouw is eigendom van de Staat, de reddingsbrigade gebruikt het gebouw om niet. 
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Op het Muiderzand en Zilverstrand en op de stranden in Almere-Haven worden door de 
reddingsbrigade looppatrouilles uitgevoerd met EHBO-uitrusting. Bij calamiteiten en evenementen 
op het water geeft de reddingsbrigade ondersteuning. De vereniging voorziet tevens in eigen 
(erkende) opleidingen. 

De reddingsbrigade zou haar bewakingsaktiviteiten graag uit willen breiden en ook op de 
binnendijkse wateren actief willen zijn. De brigade zou samen willen werken met instanties als 
politie en brandweer om het toezicht en de veiligheid op de stranden en het water te verbeteren. 

• Over de hoogte van subsidie aan de reddingsbrigade en het toekomstige takenpakket zal 
besluitvorming moeten plaatsvinden. 

29 



Vi.rie op de Almeerse stranden 

30 



Visie op de Almeerse slranden 

Hoofdstuk 7 Gewenste ontwikkeling 

7.1. Algemeen 

De gewenste ontwikkeling die ten aanzien van de stranden wordt geschetst heeft alleen betrekking 
op de stranden en de di rekte omgeving, op de korte termijn. De groei van Almere tot het jaar 
2005 is, qua omvang en lokatie, uitgewerkt. De ontwikkelingen na 2005 kunnen grote gevolgen 
hebben voor de stranden en de direkte omgeving. Voor de periode na 2005 is een studie verricht, 
waarvan de resultaten verwoord zijn in het rapport 'ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Almere 
2015'. De komende jaren zal besluitvorming plaatsvinden over de concrete uitwerking van de 
ontwikkelingsstrategie. In deze uitwerking zal tevens de uitbreiding van het strand, voor wat 
betreft oppervlakte en lokatie, worden meegenomen. In het toeristisch recreatief beleidsplan 
"Almere waterstad!" is een behoefteraming opgenomen voor de benodigde oppervlakte strand in 
de toekomst. Tot het jaar 2005 is het huidige aantal hectaren strand voldoende. Als Almere 
doorgroeit naar circa 250.000 inwoners, dan zal het strand met 10 à 15 hectaren uitgebreid 
moeten worden. 

• In de uitwerking van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Almere 2015 zal een behoefte
raming strand meegenomen worden. 

In het toeristisch recreatief beleidsplan 'Almere Waterstad! ' zijn zeven speerpuntgebieden 
onderscheiden die de komende jaren het brandpunt van toeristisch recreatieve ontwikkeling zullen 
zijn. De stranden in Almere zijn allen gelegen in één van de speerpuntgebieden. 

De link tussen de onderscheiden speerpuntgebieden en andere leefmilieus in Almere komt tot 
uiting dOOf de aanwezigheid en het verder ontwikkelen van stadscorridors . Stadscorridors zijn op 
aantrekkelijke wijze aangeklede langzaam verkeer verbindingen, waarlangs attractieve vestigingen 
en publiekstrekkende voorzieningen geconcentreerd worden. In het toeristisch recreatief beleids
plan zijn twaalf stadscorridors onderscheiden, die allen hun oorsprong hebben in het centrum van 
Almere Stad. 

7.2. Muiderzand 

Het 'Muiderzand en Zilverstrand' zijn in het toeristisch recreatief beleidsplan aangegeven als een 
speerpuntgebied. De ontwikkeling, zoals geschetst in dit beleidsplan, betreft de (verdere) 
ontwikkeling van de jachthaven Marina Muiderzand en de kwalitatieve en kwantitatieve verbete
ring van de stranden. 

De uitbreiding van het aanbod van horecavoorzieningen op het Muiderzand wordt voorgestaan. 
Ten noordwesten van het reeds aanwezige strandpaviljoen zou een tweede permanente horeca
voorziening gerealiseerd kunnen worden. Eventueel zou deze voorziening, waarbij gedacht kan 
worden aan een beachclubachtige uitspanning, op de aanwezige verhoging (heuvel) gerealiseerd 
kunnen worden. Op deze heuvel zou tevens een multifunctionele bestemming gerealiseerd kunnen 
worden. Indien gewenst door de ondernemer kan de aanwezige uitspanning van uitbater van den 
Ham uitgebreid worden. Delen van het strand kunnen verpacht worden aan de beide horecaexploi-
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tanten, die op het gepachte gedeelten voorzIemngen (parasols en strandstoelen e.d.) kunnen 
plaatsen. De betreffende exploitant zou daarbij de zorg kunnen hebben voor het schoonhouden van 
het betreffende strandgedeelte. Deze verpachte gedeelten mogen niet helemaal tot de waterlijn 
lopen. Het gaat om de direkte omgeving van de vestiging. 

Aan de stadscorridor langs de Marinaweg liggen, met uitzondering van Marina Muiderzand nog 
geen voorzieningen. Mede uit het oogpunt van sociale veiligheid zullen de percelen aan de 
Marinaweg uitgegeven kunnen worden ten behoeve van publiekstrekkende voorzieningen. Een en 
ander zal tot stand komen bij de ontwikkeling van Almere-Poort/Strandpoort. De plannen voor de 
eerste fase van de uitbreiding Marina Muiderzand, de grootste toeristisch recreatieve vestiging in 
Almere, worden momenteel uitgevoerd. De tweede fase van de uitbreiding bevindt zich nog in een 
planstadium. De uitbreiding van de aanwezige camping is gewenst. 

Achter de dijk ligt het Muiderzandbos. In dit gedeelte van het bos bevinden zich open vakken. 
Een deel van deze terreinen wordt gebruikt als parkeerterrein. Een aantal vakken heeft de 
bestemming reserveparkeerterrein. Deze terreinen zullen omgezet moeten worden in permanente 
parkeervoorzieningen. In het Muiderzandbos liggen diverse vakken met de bestemming dagrecrea
tieterrein. Deze terreinen kunnen als zodanig ontwikkeld worden (of alleen gebruik stimuleren). 
De aanwezige infrastructuur zal dan wel zodanig aangepast moeten worden dat de geprojekteerde 
dagkampeerterreinen toegankelijk zijn. 

• Jachthaven Manna Muidenand zal verder ontwikkeld worden. 

• De camping bij Marina Muidenand zal uitgebreid worden. 

• Vestigingen op het Muidenand, met name horecavestigingen, zullen actief gestimuleerd 
worden (acquisitie). 

7.3. Zilverstrand 

Het Zilverstrand maakt tevens deel uit van het speerpuntgebied Muiderzand en Zilverstrand. De 
komende jaren zal de toeristisch recreatieve ontwikkeling van dit gebied centraal staan. Het 
Zilverstrand vormt tevens het einddoel van een stadscorridor (Almere Stad - Zilverstrand). 

Op het Zilverstrand zijn, met uitzondering van de standplaatsen nog geen voorzieningen aanwezig. 
Bij de onderdoorgang van het Muiderzand naar het Zilverstrand, is op het Zilverstrand plaats voor 
een horecavoorziening. Aan de betreffende uitbater kan eventueel een stuk strand verpacht worden 
dat door de ondernemer schoongehouden dient te worden. 

De omgeving van het Zilverstrand, met name de ontsluiting en het gebruik van de parkeergelegen
heden moeten zodanig aangepast worden dat zij beter benut kunnen worden. Hierbij zal met name 
het invoeren van betaald parkeren een rol spelen (zie ook hoofdstuk 4) . 

Binnendijks kan grond uitgegeven worden ten behoeve van een hotel annex congrescentrum. 
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• Vestiging van een horecaondernemer op het Zilverstrand zal actief gestimuleerd worden 
(acquisitie). 

• Binnendijks zal vestiging van een hotel annex congrescentrum gestimuleerd worden 
((II:quisitie). 

7.4 VVeervvater 

7.4.1 Zuidoever 

De zuidoever van het Weerwater is één van de speerpuntgebieden van het toeristisch recreatief 
beleid. Voor de ontwikkeling op en in de direkte omgeving van de stranden aan de zuidoever van 
het Weerwater is de ontwikkelingsvisie Weerwater, zoals vastgesteld in 1988 en herzien in 1995 
het uitgangspunt. 

Ontwikkelingen die in de ontwikkelingsvisie Weerwater zijn opgenomen zijn de uitbreiding van de 
reeds aanwezige jachthaven/zeilschool. De eigenaar van de jachthavenlzeilschool Haddock zou zijn 
aktiviteiten graag willen uitbreiden naar het naast de jachthaven liggende Atlantisstrand. Vooruitlo
pend op een permanente kiosk (verkoop en verhuur) op het Atlantisstrand, heeft Haddock een 
aanvraag ingediend voor een standplaats op het Atlantisstrand. In 1996 is deze aanvraag gehono
reerd. 

De ontwikkeling van een cable skivoorziening is in voorbereiding. Ondernemer Bensico gaat de 
voorziening ontwikkelen en exploiteren. Bij de cable skivoorziening zal eveneens een horecavoor
ziening gerealiseerd worden. 

In verband met de relatie die zowel de kiosk en de cableski hebben met het omliggende strand is 
het van belang dat er met beide ondernemers afspraken gemaakt worden over het dagelijks 
onderhoud van en het toezicht op het strand. 

Op het schiereiland, dat ten noorden van de jachthaven ligt, is een uitkijktoren geplaatst, een 
afscheidscadeau van Rijkswaterstaat, die de attractiviteit van het gebied verhoogt. Het dagelijks 
toezicht (openen en sluiten van het toegangshek) wordt verzorgd door de eigenaar van de 
zeilschool/jachthaven. De ontwikkeling van de aanleghaven die naast woningbouwprojekt "de 
Fantasie" ligt wordt voorgestaan. 

De stranden aan het Weerwater liggen aan stadscorridor zuid, die loopt van het centrum van 
Almere-Stad, over het Fontanapad, om te eindigen aan de kuststrook in Almere-Haven. Langs 
deze stadscorridor zal ten behoeve van de levendigheid en sociale veiligheid grond uitgegeven 
worden ten behoeve van vestigingen. De realisatie van een disco (met annexen) bij de stranden is 
in voorbereiding. Vestigingen, zoals een sportschool, hotel en disco worden voorgestaan. Over de 
ontwikkeling van een stadscamping in het Waterhout vinden onderhandelingen plaats tussen de 
gemeente en een mogelijke exploitant. 

Met de ontwikkeling van de voornoemde voorzlenmg zijn het strand en de direkte omgeving 
aanzienlijk gevuld . Meer voorzieningen zijn, gezien de oppervlakte van het gebied niet gewenst. 
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Een ontwikkelingsplan voor het gehele gebied zuidoever Weerwater zal medio 1997 gereed zijn. 

• De jachthaven/zeilschool aan de zuidoever van het Weerwater zal uitgebreid worden. 

• De uitgifteprocedure van de cableskivoorziening is in voorbereiding. Bij deze voorziening 
zal tevens een horecavoorziening aanwezig zijn. 

• De ontwikkeling van een kiosk met annexen door Baddock wordt voorgestaan. 

• De planvoorbereiding ten aanzien van de camping zal afgerond worden. 

• Voor de gehele zuidoever van het Weerwater wordt een ontwikkelingsplan (inclusief 
inrichting) opgesteld. 

7.4.2 Stedenwijkstrand 

Het Stedenwijkstrand ligt in het centrum van Almere-Stad, op een plek waar de komende jaren 
ontwikkelingen plaats zullen vinden om de toeristisch recreatieve attractie van het gebied te 
verhogen. De omgeving van het Weerwaterplein zal ingrijpend heringericht worden. De aanwezig
heid van dit relatief kleine strand past niet in het beeld dat wordt nagestreefd voor het stadscen
trum van Almere. De oppervlakte van het Stedenwijkstrand, alsmede het aantal bezoekers is te 
gering om voorzieningen, zoals bijvoorbeeld sanitair of een kiosk, te realiseren. Het ontbreken 
van stroming van het water in de hoek waar het strand ligt, de waterkwaliteit die soms te wensen 
over laat en het gebruik van het strand als hondenuitlaatplaats zijn factoren die handhaving van dit 
strand bemoeilijken. Uit reacties op een eerder voorstel tot opheffing van het Stedenwijkstrand is 
gebleken dat dit op maatschappelijke weerstand stuit. Naar aanleiding hiervan zal onderzocht 
worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om het Stedenwijkstrand te handhaven. Handhaving 
van dit strand zal wellicht een grote inzet van financiële middelen impliceren. 

• Er zal onderzocht worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om het Stedenwijkstrand te 
handhaven. 

7.4.3 Lumièrestrand 

Het is gewenst dat het Lumièrestrand de komende jaren verder ontwikkeld gaat worden als 
zwemstrand. Voor het Lumièrepark, waar het Lumièrestrand onderdeel van uit maakt, is een 
inrichtingsplan opgesteld. 

Het Lumièrestrand zal ontwikkeld worden tot een officieel zwemstrand. De raad heeft een krediet 
gevoteerd voor de inrichting van het Lumièrestrand, dat in 1997 gereed zal zijn. In plaats van de 
tijdelijke voorzieningen die getroffen zijn, worden permanente sanitaire voorzieningen gereali
seerd. Daarnaast zal het strand verder als zwemstrand ingericht worden door het plaatsen van 
afvalbakken en het realiseren van mogelijkheden om de tiets te stallen. 
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• Het Lumièrestrand zal verder ontwikkeld worden als zwemstrand (sanitaire voorzieningen, 
watenappunt, afvalbakken, fietsenstalling). 

• Aanwezigheid van een kiosk op het strand (in combinatie met sanitaire voorzieningen) 
wordt voorgestaan. 

7.5 Almere-Haven 

De kuststrook van Almere-Haven is één van de speerpuntgebieden van het toeristisch recreatief 
beleid. De kuststrook vormt tevens het eindpunt van een stadscorridor, welke haar beginpunt heeft 
in het centrum van Almere-Stad. 

De komende jaren zal de kuststrook, als onderdeel van de ontwikkelingsvisie revitalisering 
Almere-Haven onderwerp van studie zijn. De resultaten van de studie naar de mogelijkheden van 
dit gebied zullen neergelegd worden in een ontwikkelingsplan. De ontwikkeling van de kuststrook 
Almere-Haven is een geleidelijk proces, dat een aantal jaren in beslag zal nemen. De kwalitatieve 
en kwantitatieve verbetering van de stranden zal echter op korte termijn aangepakt worden. Voor 
de ontwikkeling, zoals voorgestaan op het zwem- en surfstrand van Almere-Haven, worden een 
aantal uitgangspunten aangegeven, die in de ontwikkelingsvisie meegenomen zijn. Op basis 
hiervan zal een ontwikkelingsplan worden opgesteld. 

Het is gewenst dat de stranden in Almere-Haven in hun huidige oppervlakte gehandhaafd blijven. 
Dit wil niet zeggen dat de vorm gelijk moet blijven. Uitgangspunt is dat het aantal hectaren strand 
op deze plek minimaal gelijk blijft. Voorts blijkt het surf strand met de driehoekige vorm een 
uitstekende ligging te hebben voor het gebruik van surfers (wind). Het aantal hectaren strand, 
zoals dat nu op deze plek ligt zal in ieder geval gehandhaafd moeten worden. In 1995 zijn, om 
afslag van het strand tegen te gaan, ingrijpende maatregelen getroffen. 

Op het surf strand is nog geen permanente toiletvoorziening aanwezig. Het is wenselijk dat deze 
permanente voorziening zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt. 

Het is wenselijk dat de tijdelijke voorziening van de surfclub omgezet wordt in een permanente 
vestiging. Onderhandelingen hierover zijn reeds in een vergevorderd stadium. Het is wenselijk dat 
de ontsluiting naar de vestiging van de surf club en mogelijk andere toekomstige vestigingen 
verbeterd wordt. 

• Er zal een ontwikkelingsplan kuststrook Almere-Haven opgesteLd worden, waar de pLanvor
ming ten aanzien van de stranden onderdeel van is. 

• Er zaL een permanente toiletvoorziening op het surfstrand gerealiseerd worden. 

• Er zaL concrete actie ondernomen worden (ondergrondse infrastructuur) om de tijdeLijke 
voorziening van de surfclub om te zetten in een permanente vestiging. 

• De ontsLuiting naar de bestaande (en eventueeL toekomstige) vestigingen zaL verbeterd 
worden. 
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7.6 Noorderplassen 

De stranden aan de Noorderplassen zijn onderdeel van het speerpuntgebied Noorderplassen. De 
stranden maken deel uit van een groter gebied dat geheel in exploitatie is bij Oranjewoud
uitvoering. De woonfunctie in het gebied genereert inkomsten die worden ingezet ten behoeve van 
het beheer en onderhoud van het gebied. In het jaar 2000 stopt de huidige exploitatie van 
Oranjewoud. 

De kwaliteit van de stranden in het gebied zal in ieder geval gewaarborgd moeten blijven. Een 
ontwikkeling die van invloed zal zijn op de stranden is ongetwijfeld de voorgestane aanleg van een 
jachthaven in het gebied. De aanwezigheid van een jachthaven zal sfeerverhogend werken ten 
aanzien van de stranden. Voor realisatie van een jachthaven zijn in principe twee mogelijkheden: 
aan de zuidoever tegen schiereiland 't Hoofd aan of op een deel van het huidige zwemstrand aan 
de zuidoever . In het laatste geval zal het strand dat verdwijnt elders gecompenseerd moeten 
worden. Bij de jachthaven wordt de aanwezigheid van een horecavoorziening eveneens voorge
staan. Eventueel kunnen met de betreffende horecaexploitant afspraken worden gemaakt over het 
dagelijks onderhoud van de stranden. 

Aan de westoever van 't Hoofd ligt een tweede strand. Bij dit strand is de aanwezigheid van een 
kleinschalige horecavoorziening eveneens wenselijk. De kop van het strand leent zich hier goed 
voor. Met de exploitant kunnen afspraken gemaakt worden over het dagelijks onderhoud op de 
stranden. Naar verwachting zal achter het strand woningbouw gerealiseerd worden, in de vorm 
van drie à vier urban villa's. 

De stranden aan de Noorderplassen, alsmede de kop van 't Hoofd met haar amphitheater, lenen 
zich voor het plaatsvinden van evenementen. Het is wenselijk dat het plaatsvinden van evenemen
ten op deze plek gestimuleerd wordt. 

• Op het strand aan de westkant worden permanente toiletvoonieningen gerealiseerd, die 
voor het strandseizoen 1997 gebruiksklaar zijn. 

• Spoedige ontwikkeling van een jachthaven, inclusief horeca punt, aan de zuidoever van de 
Noorderplassen wordt voorgestaan. Met de betreffende horeca exploitant zullen eventueel 
afspraken gemaakt worden over het dagelijks onderhoud op de stranden. 

• Bij het 't Hoofdstrand zal vestiging van een horecapunt actief gestimuleerd worden. 
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Hoofdstuk 8 Acties en rmanciering 

In dit hoofdstuk worden de beleidsvoornemens uit de hoofdstukken 2 tot en met 6 en de in 
hoofdstuk 7 geschetste voorgestane ontwikkeling vertaald naar concrete acties, die per strand 
aangegeven zijn. 

In het toeristisch recreatief beleidsplan is over de ontwikkeling van toeristisch recreatieve 
voorzieningen aangegeven dat zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het particulier 
initiatief. Kern van de gemeentelijke bemoeienis is het voeren van een actief voorwaardenschep
pend en flankerend beleid. Met betrekking tot de stranden houdt dit in dat de gemeente met name 
zal investeren in de basisvoorzieningen en infrastructuur (ontsluiting, nutsvoorzieningen) om 
ondernemers aan te trekken. 

Het adequaat beheer van voorzieningen behoort tevens tot de doelstelling van de gemeente. Met 
deze doelstelling verplicht de gemeente zich de stranden die zij in haar beheer heeft zodanig te 
onderhouden, dat het gebruik ervan minimaal stabiliseert dan wel toeneemt. 

De te ondernemen actie verschilt van zeer concrete stappen die op korte termijn tot resultaat zullen 
leiden, tot het in gang zetten van ontwikkelingen en uitwerken van voornemens, welke pas op de 
middellange of lange termijn hun effect doen gelden. Voorop staat het kwalitatief en kwantitatief 
verbeteringsproces van de stranden. Per actie is steeds de verantwoordelijke instantie aangegeven. 
Alvorens een lijst met acties en beslispunten per strand wordt gegeven, wordt eerst ingegaan op 
acties die in het algemeen ten aanzien van de stranden genomen dienen te worden. In de laatste 
paragraaf wordt een deel van de acties tenslotte financieel vertaald. 

De financiering van middelen die ingezet moeten worden ten behoeve van de kwalitatieve en 
kwantitatieve verbetering van de stranden valt ten laste van de diverse betrokken partijen, 
Staatsbosbeheer, Oranjewoud-uitvoering, de politie en de gemeente Almere. In dit rapport zal 
ingegaan worden op de financiële middelen die door de gemeente ten behoeve van de stranden 
ingezet moeten worden, voor zover deze inzet inzichtelijk te maken is. 

De financiële middelen die ten behoeve van de stranden ingezet worden zullen onderdeel vormen 
van het Meerjareninvesteringsprogramma. 

Het streven is om zoveel mogelijk van de te ondernemen acties voor het strandseizoen van 1997 
uit te voeren. 
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8.1. Algeme~n 

actie/beslis punt initiatief financiële middelen planning 

I • 

instellen overleg voor alle bij de stranden betrokken partijen. Overleg dient 
minimaal twee maal per jaar plaats te vinden; gem/sr 1997 

I • vastLeggen van de verantwoordeLijkheden van de diverse gemeentelijke 
I afdelingen ten aanzien van de stranden, die in gemeentelijk beheer zijn. 

Voorgesteld wordt om de afdeling wijkbeheer het integraal aanspreekpunt 
voor de stranden in gemeentelijk beheer te laten zijn; gem/diverse afdelingen 1997 

• bepaLen van een beeldkwaliteit, op basis waarvan per strand de mate van strandbeheerders + 
onderhoud bepaald kan worden; provincie 1998 e.v. 

• opstellen meerjarenplan zandsuppletie en onderzoek doen naar de resultaten 
van de zandsuppletie van 1995; gem/gw p.m. 1997 

• opstellen meerjarenplan renovatief onderhoud gemeentelijke gebouwen op 
stranden; gem/geb p.m. 1997 

• beslissing nemen betreffende minimum eisenpakket voor stranden, waarmee 
waterkwaliteit en milieuhygiëne gewaarborgd zijn, vereiste voorzieningen: 
toiletten, watenappunt, afvalbakken, informatieborden, drijflijnen, geleidelijk 
aflopend onderwatenalud en eventueel een EHBO-post; gemeente 1997 

• evalueren van het beleid ten aanzien van snelvaren; gem/sr 1998 

• ontwikkelen beleid ontmoetingsplaatsen homosexuelen; gem/wz 1998 e.v. 

• afspraken maken betreffende subsidietoekenning aan en takenpakket van red- gem/dbo+politie+ 
dingsbrigade. brandweer + reddings- p.m. 1997 

brigade 
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8.2 Muiderzand 

--_._-

actie/beslis punt initiatief financiële middelen planning 

• uitvoeren en uitwerken grondruil Staatsbosbeheer en gemeente; gemeente + SBB 1997 

• een beheerovereenkomst opstellen; gemeente 1997 

• het maken van afspraken tussen eigenaarlbeheerder en Rijkswaterstaat over 
de verantwoordelijkheid ten aanzien van de drijflijnen; beheerder + RWS 1997 

• het onderhoud verbeteren (kwaliteitsimpuls); beheerder 1997 

• ondenoek doen naar de mogelijkheden voor instandhouding strand; beheerder 1997 

• het openstellen van de reserveparkeerterreinen; (terrein)beheerder(s) 1997 

• het aanpassen van de ontsluiting en de fysieke omgeving van het Muider-
I zand, zodat het geheel beter beheersbaar is en niet uitnodigt tot oneigenlijk I 

gebruik van de paden en toegangen in het gebied; beheerder + gem/ gw p.m. 1997 

• onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van betaald 
parkeren; 

" " 
p.m. 1997 

• het aanpassen van de bebording; 
" " 

p.m. 1997 

• het maken van afspraken tussen politie en beheerder over de inzet van de 
politie voor het toezicht op de strand; politie + beheerder 1997 

• het zoeken naar een oplossing voor de homo problematiek; " " + gemeente 1998 e.v. 

• het verder ontwikkelen van jachthaven Marina Muidenand; Marina Muiderzand 1997 e.v. 
• besluiten over de uitbreiding van de toeristische camping; " " 1997 e.v. 

, 

het plegen van acquisitie om vestigingen op het Muidenand te krijgen; beheerder + gemeente 1998 e.v. • -
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8.3. Zilverstrand 

actie/beslispunt initiatief financiële middelen planning 

• uitwerken en uitvoeren grondruil Staatsbosbeheer en gemeente; SBB + gemeente 1997 

• een beheerovereenkomst opstellen; gemeente 1997 

• het maken van afspraken tussen de eigenaarlbeheerder en Rijkswaterstaat 
over de verantwoordelijkheid ten aanzien van de drijflijnen; beheerder + RWS 1997 I 

• het onderhoud verbeteren (kwaliteitsimpuls); beheerder 1997 

• ondenoek doen naar de mogelijkheden voor instandhouding strand; beheerder 1997 

• het openstellen van de reserveparkeenerreinen; (terrein )beheerder( s) 1997 

• het aanpassen van de ontsluiting en de fysieke omgeving van het Zilver-
strand zodat het geheel beter beheersbaar is en niet uitnodigt tot oneigenlijk 
gebruik van de paden en toegangen in het gebied; beheerder + gem/ gw 1997 

• onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van betaald 
parkeren; beheerder + gemeente p.m. 1997 

• het aanpassen van de bebording; 
" " 

p.m. 1997 

• het instellen van een hondenverbod; 
" " 

p.m. 1997 

• het maken van afspraken tussen politie en beheerder over de inzet van de 
politie voor het toezicht op het strand; politie + beheerder 1997 

• het zoeken naar een oplossing voor de homoproblematiek; " " + gemeente 1998 e.v. 

• het plegen van acquisitie om horecavestigingen op het strand te ontwikkelen; gem/gb 1998 e.v. 

• het plegen van acquisitie om vestiging van een hotel annex congrescentrum 
te bewerkstelligen. gem/gb 1997 e.v. 

40 



8.4. Weerwater 

8.4.1. Zuidoever Weerwater 

- ---

actie/beslispunt initiatief financiële middelen planning 

• het groot onderhoud verbeteren (drijflijnen, meubilair, toiletgebouwen, 
beplanting, zand); gem/gw p.m. 1997 

• het dagelijks onderhoud verbeteren (schoonhouden sanitair, afvalbakken); gemlgw p.m. 1997 
• het realiseren van een stallingsmogelijkheid voor de fiets; gemlgw 1998 
• uitbreiding jachthaven/zeilschool; Haddock 1997 
• ontwikkeling cableskivoorziening met horeca van Bensico; gemeente/Bensico 1997 
• ontwikkeling kiosk van Baddoek; gemeente/Haddock 1997 
• afronden plan voorbereiding stadscamping; p.m. 1997 
• opstellen ontwikkelinsplan zuidoever WeelWater. gem/gb 1997 

8.4.2. Stedenwijkstrand 

-- --

actie/beslis punt initiatief financiële middelen planning 

• onderzoek doen naar de mogelijkheden voor instandhouding. gemeente p.m. 1998 
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8.4.3. Lumièrestrand 

. 
actie/beslis punt initiatief financiële middelen planning 

• verbeteren groot onderhoud (drijflijnen, beplanting, zand); gemlgw 1997 
• verbeteren dagelijks onderhoud (schoonhouden sanitair, afvalbakken); gem/gw 1997 
• verdere ontwikkeling van het strand als zwemstrand (realisatie sanitaire 

voonieningen, watertappunt, afvalbakken, plaatsen fietsenrekken); gem/gw f 150.000,- 1997 
• acquisitie plegen voor vestiging van een kiosk (eventueel in combinatie met 

sanitaire voonieningen). gem/gb 1998 



8.5 Almere-Haven 

actie/besJispunt initiatief financiële middelen planning 

• verbeteren groot onderhoud (drijflijnen, meubilair, toiletgebouwen, beplan-
ting, zand); gem/gw 1997 

• verbeteren dagelijks onderhoud (schoonhouden sanitair, afvalbakken); gem/gw 1997 

• opstellen ontwikkelingsplan kuststrook Almere-Haven (ontsluiting en acquisi-
tie vestigingen); gem/gb 1997 

• realisatie permanente toiletvoorziening op het surfstrand; gem/gw f 150.000,- 1998 

• het maken van afspraken met stadswachten betreffende signaleringsfunctie 
stranden; gemeente +politie 1997 

• concrete actie ondernemen (ondergrondse infrastructuur) om de tijdelijke 
voorziening van de surfclub om te zetten in een permanente vestiging. gem/gb 1997 

• opstellen ontwikkelingsplan Almere-Haven gem/gb 1997 e.v . 

43 



8.6 Noorderplassen 

. 
actie/beslispunt initiatief financiële middelen planning 

• het onderhoud en beheer van de stranden voor de periode na 2000 regelen; gem/gb + oranjewoud 1997 e.v. 

• realiseren permanente toiletvoonieningen op het strand aan de westoever ('t 
Hoofdstrand); Oranjewoud 1997 

• ondenoeken welke maatregelen genomen dienen te worden voor de instand-
houding van de stranden aan de Noorderplassen; Oranjewoud 1997 

• uitbreiding van toiletvoonieningen aan de zuidoever; Oranjewoudl gemeente p.m. 1998 

• ontwikkeling van een jachthaven aan de zuidoever, inclusief horecapunt; ondernemer 1997 e.v. 

• plegen van acquisitie ten behoeve van een horecavestiging bij 't Hoofd-
strand. Oranjewoud, gem/gb 1998 
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Bijlage I 
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STABILITEIT VAN DE STRANDEN IN ALMERE 

De ontwikkeling van de stranden in Almere wordt reeds enige jaren met zorg gevolgd. De tendens is dat 
het strandoppervlak afneemt, terwijl het recreatief gebruik toeneemt. 
De afdeling Sport en Recreatie heeft de afdeling Stadsbeheer opdracht gegeven, meerdere onderzoeken 
uit te laten voeren naar de stabiliteit van de stranden in Almere. Deze onderzoeken betreffen enerzijds de 
recreatiestranden in Almere-Haven (met een aanvullend onderzoek voor het zwemstrand aldaar) en 
anderzijds de recreatiestranden aan het Weerwater. Een exemplaar van de onderzoeksrapporten gaat 
hierbij. 
Daarnaast blijken niet alleen de kustlijnen achteruit te gaan, maar hebben tevens meerdere stranden te 
weinig hoogte. Hierdoor ontstaan op het strand vochtige plekken en plassen die verontreinigingen 
aantrekken. 
In deze nota wordt ingegaan op de benodigde maatregelen om de onderzochte stranden in stand te 
houden. Ook de stranden aan de Noorderplassen worden in de beschouwing betrokken. 

ALGEMEEN 
Uit de onderzoeken is gebleken dat bij de meeste stranden het onderwatertalud te steil is aangelegd. 
Daarnaast blijken strukturele maatregelen (als een onderwaterdam of strekdam) niet effektief of niet 
veilig. Teneinde de helling flauwer te laten verlopen, moet zand gesuppleerd worden. Deze suppletie kan 
eenmalig een grote suppletie betreffen, of meerdere kleinere. In het algemeen wordt gekozen voor 
meerdere kleinere suppleties. Deze optie is efficiênter, daar de natuur dan zelf de evenwichtssituatie 
zoekt. 

SURFSTRAND ALMERE-HAVEN 
Het verlies aan zand uit de kustlijn van dit strand bedroeg in 8 jaar 4.000 m3

• 

De onderzochte beschermende maatregelen blijken te duur of niet veilig genoeg, ronder dat de 
effektiviteit wordt gegarandeerd. Derhalve zal hier periodiek zand moeten worden gesuppleerd. Daarbij 
geldt dat hoe vaker wordt gesuppleerd, hoe geringer de achteruitgang van de strandlijn steeds zal zijn. 
Afhankelijk van de gewenste variatie van de strandlijn dient iedere vijf jaar 2500 m3 of iedere tien jaar 
5000 m3 te worden gesuppleerd. 
Om het strand weer meer breedte en hoogte te geven wordt via de prioriteiten 1995 ca. 4600 m3 zand 
gesuppleerd. Teneinde de strandlijn niet teveel te laten variêren (en het strand op hoogte te houden), 
dient deze suppletie iedere vijf jaar met 3500 m3 te worden aangevuld. 

ZWEMSTRAND ALMERE-HAVEN 
Door een verkeerde vormgeving neemt het strandoppervlak in het westelijk deel af en in het oostelijk 
deel toe. In een periode van vijf jaar is ca. 4500 m3 zand van west naar oost getransporteerd. 
Met een eenvoudige maatregel is het hier echter wel mogelijk om het zand beter vast te houden. Deze 
maatregel behelst het plaatsen van een damwand op het midden van de strandlijn. Uit het oogpunt van 
effektiviteit bleek het raadzaam om naast de zandsuppletie ook de damwand aan te brengen. 
Via de prioriteiten 1995 wordt op het westelijk deel ca 8400 m3 zand gesuppleerd teneinde het strand 
naar de oorspronkelijke breedte en hoogte terug te brengen. 
Daarnaast wordt een strekdam aangelegd om transport te voorkomen. Als gevolg van de dam past het 
oostelijke deel van het strand zich aan. Naar verwachting zal dit resulteren in een achteruitgang van 
enige meters en een wat flauwere helling onder water. 
Op termijn blijven kleine suppleties nabij de westelijke opening, ten oostzijde van de strekdam en om het 
strand op hoogte te houden nodig. 

ZWEMSTRAND HENGELOSTRAAT 
Dit strand heeft de afgelopen jaren een verlies aan strandoppervlak te zien gegeven. Structurele 
maatregelen als een onderwaterdam of strekdam zijn zowel uit kostenoverwegingen als uit recreatief 
oogpunt niet zinvol. Derhalve zal regelmatig zand gesuppleerd dienen te worden . De eerste suppletie zal 
150 m3 meter dienen te bedragen . Deze suppletie dient iedere vijf jaar met 100 m3 te worden aangevuld. 



ZWEMSTRAND ZUIDOEVER WEERWATER 
Dit strand heeft de afgelopen jaren een verlies aan strandoppervlak te zien gegeven. Structurele 
maatregelen als een onderwaterdam of strekdam zijn wwel uit kostenoverwegingen als uit recreatief 
oogpunt niet zinvol. Derhalve zal regelmatig zand gesuppleerd dienen te worden. De eerste suppletie zal 
300 m3 meter dienen te bedragen. Deze suppletie dient iedere vijf jaar met 150 m3 te worden aangevuld. 

SURFSTRAND ZUIDOEVER WEERWATER 
Dit strand had aanvankelijk een breedte van ongeveer 2,5 m. Het strand is nu over de gehele lengte 
nagenoeg verdwenen. Daarnaast treedt er zandverlies op naar het kanaaltje aan de oostzijde. Hoewel het 
hier om geringe hoeveelheden zand gaat, nemen breedte en diepte van dit kanaaltje snel af. De 
zandtoevoer naar het kanaal kan worden gereduceerd door het meest oostelijke deel van het surfstrand 
niet in zand maar in grind uit te voeren. Het lijkt evenwel efficiënter om op het oostelijk deel wat minder 
zand aan te brengen. . 
Om het strand naar de oorspronkelijke omvang terug te brengen is ongeveer 600 m3 zand nodig. Deze 
suppletie dient iedere vijf jaar met 300 m3 te worden aangevuld, waarbij vooralsnog rekening moet 
worden gehouden dat het zand uit het kanaaltje moet worden verwijderd. 

ZWEMSTRAND Fll..MWUK (2K) 
In de afgelopen jaren is het totale strandoppervlak afgenomen. Daarnaast vertoont de strandlijn een 
duidelijke rotatie, waarbij het strand zich steeds meer in de hoek tussen 2N3 en 2K oriënteert. 
Om het strand naar de oorspronkelijke omvang terug te brengen is ongeveer 200 m3 zand nodig. Deze 
suppletie dient iedere vijf jaar met 100 m3 te worden aangevuld. 

STRANDEN NOORDERPLASSEN 
P.M. 

Concluderend kan worden gesteld dat op alle stranden met een periodiciteit van 5 jaar een onderhouds-
suppletie nodig is. In onderstaand schema zijn de financiële gevolgen hiervan weergegeven. Hierbij is 
uitgegaan van een eerste suppletie in 1995. De bedragen zijn prijspeil 1995 en inclusief BTW en V&T. 

Surfstrand Almere-Haven 

Zwemstrand Almere-Haven 

Zwemstrand Hengelostraat 

Zwemstrand zuidoever Weerwater 

Surfstrand zuidoever Weerwater 

Zwemstrand Filmwijk 

Stranden Noorderplassen 

TOTAAL 

A. Snelder 
afdeling Stadsbeheer 
31 maart 1995 

1995 2000 

p.m. 84.000 

p.m. 9.600 
3.600 2.400 

7.200 3.600 

17.400 14.200 

4.800 2.400 

0 0 

33.000 116.200 

2005 2010 2015 

84.000 84.000 84.000 

9.600 9.600 9.600 

2.400 2.400 2.400 

3.600 3.600 3.600 
14.200 14.200 14.200 

2.400 2.400 2.400 

p.m. p.m. p:m. 

116.200 116.200 116.200 







Besluit 

Nummer Oarum 

109-97 26 juni 1997 

De raad van de gemeente Almere, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

BES L U I T: 

De nota "Visie op de Almeerse stranden" vast te stellen en deze nota als uitgangspunt te hanteren 
voor het verbeteren van het beheer, onderhoud, voorzieningenniveau, alsmede de toekomstige 
ontwikkeling van de Almeerse stranden. 

Almere, 26 juni 1997. 

De raad voornoemd, e de secretaris, de voorzitter, ,---

J/~C 

Paa ina 
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Aan de Gemeenteraad 

Agendapunt 

5/23 

Betreft 

Definitieve vaststelling "Visie op de Almeerse stranden". 

Wij stellen u voor: 

~~ng Q8m. raad 

cAd. 2 6 JUMl1997 ..... 
Nummer 

109-97 

Datum 

26 juni 1997 

De nota "Visie op de Almeerse stranden" vast te stellen en deze nota als uitgangspunt te hanteren 
voor het verbeteren van het beheer, onderhoud, voorzieningenniveau, alsmede de toekomstige 
ontwikkeling van de Almeerse stranden. 

Toelichting: 
In het toeristisch recreatief beleidsplan' Almere Waterstad ", dat in april 1996 door uw raad is 
vastgesteld, is opgenomen dat er een integrale visie betreffende de stranden opgesteld zal worden. 
De visie, die nu voorligt, is tot stand gekomen in samenwerking met de diensten DBO, GB, GW 
en RVM. Concept-versies van de nota zijn ter commentaar voorgelegd aan diverse bij de stranden 
betrokken instanties (o.a.Oranjewoud, Staatsbosbeheer, Politie, provincie Flevoland, Almeerse 
Reddingsbrigade) . 

Inhoud. 
De nota schetst de huidige situatie voor wat betreft eigendom, beheer en onderhoud, alsmede de 
problemen die ten aanzien van deze onderwerpen spelen. Er worden voorstellen gedaan omtrent de 
toekomstige eigendoms- en beheerssituatie van het Muiderzand, Zilverstrand en de Noorderplassen 
en voor de verbetering van het groot en dagelijks onderhoud en beheer. Ter waarborging van de 
waterkwaliteit, miliehygiëne en de veiligheid op de stranden wordt een minimum eisenpakket aan 
voorzieningen op de stranden voorgesteld. Daarnaast wordt ingegaan op het voorgestane beleid ten 
aanzien van vestigingen op de stranden. Ten aanzien van regelgeving en toezicht worden een aantal 
maatregelen voorgesteld die de openbare orde en veiligheid voor de strandrecreant zullen verbete
ren en de overlast zullen beperken. 
Per strand komt de voorgestane ontwikkeling aan de orde. Naast het uitbreiden van de stranden 
met een aantal basisvoorzieningen, komt tevens de vestiging van horeca- en andere recreatieve 
voorzieningen op en nabij de stranden aan de orde. 
Tot besluit geeft de visie een overzicht van de concrete acties die per strand ondernomen moeten 
worden om de gewenste situatie te bereiken. Per actie is aangegeven wie de initiatiefnemer is en in 
welk jaar de actie uitgevoerd zal worden. 
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1997 Nr. 109 

Vaste commissie(s) van advies aan benw 
De commissies voor financiën en grondbedrijf c.a. en voor onderwijs en openbare werken c.a. 
kunnen zich met het voorstel verenigen. 

Burgemeester en wethouders gemeente Almere, 

secretaris, de burgemeester, 

------
drs. I.W.L.A. Caminada 

Bijlage/ter lezing gelegd: 
Nota d.d. 12 mei 1997 van OWS/OSR 
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