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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
de beantwoording van de vragen van de PvdA over centrale Harculo.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 14 september 2017 heeft de PvdA op grond van artikel 45 van het reglement van orde van de
gemeenteraad een aantal vragen aan het College gesteld over de sloop van centrale Harculo.
Kernboodschap
1. Wat is de rol van de gemeente bij de sloop van de IJsselcentrale?
Antwoord:
De provincie is het bevoegd gezag (om die reden is bij de provincie op 24 juli 2014 een
sloopmelding gedaan door GDF SUEZ Energie Nederland N.V. Deze melding is op 5
september 2014 door de provincie geaccepteerd). De gemeente Zwolle voert, op verzoek van
de provincie, het toezicht op de sloopwerkzaamheden uit en behandelt de bij de provincie en
de gemeente ingekomen klachten.
2. Hoe houdt de gemeente toezicht op de sloop en op de communicatie met burgers over de
sloop?
Antwoord:
Er is een toezichthouder van het kennispunt van de RUD IJsselland die toeziet op het proces
rondom de asbestsaneringen. Deze toezichthouder voert controles ter plaatse uit. Hierbij vindt
afstemming plaats met de leden van het projectteam van ENGIE en de saneerder. Daarnaast
is er een medewerker van de sectie Bouw- en Milieutoezicht die toezicht houdt op het
sloopproces in zijn geheel. Hij behandelt de klachten. Deze toezichthouder heeft daarover
goed contact met ENGIE. De leden van het projectteam van ENGIE coördineren dagelijks op
locatie de werkzaamheden rondom de sloop. Er vindt iedere dag overleg plaats tussen de
leden van het projectteam van ENGIE en de uitvoerende partijen.
Voor wat betreft het toezicht op de communicatie over de sloop: mede naar aanleiding
van klachten die zijn binnengekomen bij de gemeente en de provincie, is er goed contact met
ENGIE over het verbeteren van de communicatie.
3. Is de communicatie met de betrokken burgers naar het inzicht van het College nu adequaat
geregeld?
Antwoord:
ENGIE heeft de klachten ter harte genomen. Het één en ander heeft er toe geleid dat de
nieuwsbrieven over de sloop (te vinden via de site van Harculo en tevens rondgemaild naar +/500 adressen) zijn uitgebreid met onder andere een vooruitblik. Daarnaast wordt de dag
voordat er een (in de nieuwsbrief eerder aangekondigide) activiteit gaat plaatsvinden een
nieuwsflash gemaild en rondgebracht bij de direct omwonenden, aangezien dit veelal oudere
bewoners zijn.
Daarnaast vonden er veel transportbewegingen plaats. Om de overlast dat daardoor
ontstaat te verminderen, wordt het beton via schepen vanaf de noordelijke haven afgevoerd.
Dat heeft geleid tot een reductie van +/- 1300 transporten. Ook wordt het terrein natgehouden
om stofoverlast te voorkomen/beperken en staat er bij het nabij gelegen fietspad een
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medewerker die waarschuwt voor harde geluiden wanneer er een sloopwerkzaamheid wordt
uitgevoerd met een grote impact.
Voornoemde ontwikkelingen in combinatie met het gegeven dat er sinds halverwege
september positieve meldingen worden ontvangen van omwonenden voor wat betreft de
verbeterslag in de communicatie, maakt dat het College van oordeel is dat de
informatievoorziening inmiddels adequaat is geregeld.
4. Geschiedt de informatievoorziening alleen vooraf of ook achteraf?
Antwoord:
Bij aanvang van het toezicht door de gemeente op de sloopwerkzaamheden zijn er vooral
klachten ontvangen over de wijze van informeren door ENGIE: veelal waren de
werkzaamheden al verricht en werden omwonenden daar achteraf over geïnformeerd. De
wens was juist om vooraf geïnformeerd te worden over de werkzaamheden. Met de uitbreiding
van de nieuwsbrieven waarin naast een terugblik ook een vooruitblik wordt gegeven en het
verspreiden van een nieuwsflash vlak voor de uit te voeren activiteit, wordt gehoor gegeven
aan de wens van de klagers om ook vooraf zoveel als mogelijk te worden geïnformeerd.
5. Is er een speciaal telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met hun vragen?
Antwoord:
Vorig jaar zijn er informatiebijeenkomsten geweest waarbij is verwezen naar de website van
Harculo en het telefoonnummer dat daar op staat voor vragen. Omwonenden maken ook
gebruik van dat telefoonnummer. Ook in de nieuwsflash wordt verwezen naar de website van
Harculo. Daarnaast valt op dat steeds meer mensen hun weg naar de gemeente weten te
vinden en ook bij de provincie worden klachten ingediend. Het één en ander maakt dat het
beeld bestaat dat omwonenden weten waar zij met hun vragen en klachten terecht kunnen.
6. Is er een tijdschema waaruit af te leiden valt wanneer de sloopactiviteiten zijn beëindigd?
Antwoord:
Beoogd wordt de werkzaamheden af te ronden rond 31 oktober 2018.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester
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mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk

39784
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-10-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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