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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De tijdens het debat toegezegde informatie over het investerings- en exploitatieplan voor de
recreatieplassen
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Inleiding
Tijdens het debat op 9 oktober 2017 over het investerings- en exploitatieplan voor de recreatieplassen
heeft wethouder De Heer toegezegd naar aanleiding van een aantal vragen van de raad nadere
informatie te sturen voordat de besluitvorming plaatsvindt op 30 oktober 2017. De toegezegde
informatie staat in deze informatienota.
Kernboodschap
Tijdens het debat heeft wethouder De Heer toegezegd nadere informatie toe te zenden over:
- De stand van zaken van de evaluatie van het beheerplan Lakeside en meldingen/klachten over
overlast.
- De aansprakelijkheid van de gemeente op dagen dat de reddingsbrigade niet aanwezig is op
de plassen.
- De mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen boven het parkeerterrrein van de
Wijthmenerplas en op de te renoveren toiletgebouwen.
We gaan hieronder kort in de deze toezeggingen.
Stand van zaken evaluatie beheerplan Lakeside en meldingen/klachten over overlast rond de
Wijthmenerplas.
In het beheerplan zijn de afspraken tussen ondernemer en omwonenden vastgelegd. Voor de eerste
versie van het van het beheerplan is de gemeente penvoerder geweest. Ook heeft de gemeente in
overleg met de ondernemer de eerste evaluatie verzorgd. Vanaf dit jaar is de afspraak dat Lakeside
het initiatief neemt voor de jaarlijkse evaluatie met de omwonenden en de gemeente. In de gesprekken
met de omwonenden bespreken we ook de ontwikkeling van het aantal en de aard van meldingen over
overlast die bij de gemeente en de politie zijn binnengekomen. De meldingen kunnen ook over andere
zaken gaan dan Lakeside. Het overzicht en de analyse van het aantal en de aard van de meldingen
hebben we op dit moment nog niet beschikbaar en willen we eerst met de omwonenden delen voordat
we die naar buiten brengen. De planning is dat de evaluatie van het beheerplan in november
plaatsvindt. We informeren u naar verwachting in december over de uitkomsten van de evaluatie en de
ontwikkeling van het aantal en de aard van de meldingen.
Aansprakelijkheid wanneer de reddingsbrigade niet aanwezig is op de plassen.
Als je zwemt in een recreatieplas ben je primair zelf verantwoordelijk voor je veiligheid en de veiligheid
van kinderen die als bezoeker van de plas onder je hoede zijn. Dat wordt ook aangegeven op het
informatiebord bij de entree van de plassen. Of de reddingsbrigade wel of niet aanwezig is niet
bepalend. De reddingsbrigade heeft een aanvullende functie om ongevallen te voorkomen en
assisteert in gevallen dat een ongeval is gebeurd om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De
gemeente is alleen aansprakelijk als de gemeente zelf of de reddingsbrigade namens de gemeente
verwijtbaar handelt.
Zonnepanelen boven de parkeervakken of op het dak van de toiletgebouwen bij de Wijthmenerplas.
In het kader van de energietransitie kijken we waar zonnepanelen op gemeentelijke terreinen en
panden kunnen worden geplaatst. Ook bij parkeeraccommodaties bekijken we de mogelijkheden. Zo is
de Katwolderpleingarage voorzien van zonnepanelen.
Het plaatsen van zonnepanelen boven de parkeervakken op de Wijthmenerplas is niet mogelijk. Het
terrein wordt flexibel gebruikt voor zowel parkeren als voor evenementen. Het plaatsen van
overkappingen met zonnepanelen boven de parkeerplaatsen beperkt het multifunctionele gebruik van
het terrein.
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Plaatsing zonnepanelen op de te renoveren toiletgebouwen op de Wijthmenerplas
Uit een verkenning is gebleken dat het plaatsen van zonnepanelen op de gebouwtjes niet zinvol is:
- De toiletgebouwen hebben en krijgen geen aansluiting op het elektriciteitsnet. De verlichting
vindt volledig plaats met daglicht. Er is in het gebouwtje dus geen direct gebruik voor eventueel
opgewekte energie.
- Het aantal m2 dat geplaatst kan worden is klein, waardoor de opbrengst minimaal is. Om de
panelen aan te sluiten op het lichtnet moet een aparte aansluiting worden gerealiseerd, wat
gezien de beperkte opbrengst niet kosteneffectief is.
- Het dak van de toiletgebouwen is laag, waardoor de kans op vandalisme en vernieling groot is.
Naast de bovengenoemde informatie heeft wethouder De Heer ook toegezegd in gesprek te gaan met
de Fietsersbond over het fietsparkeren bij de plassen en met het Natuurplatform over de
natuurwaarden bij met name de Wijthmenerplas. Waar nodig informeren we u over de uitkomsten van
dat overleg.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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