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Zonneparken
Het debat start met een bijdrage van 3 insprekers: mw. Hogeland, de heer van den Oord
namens streekvereniging De Marsen en omstreken en mevrouw Visser namens de
actiegroep Slibvrij Zwolle. Hierna geeft wethouder Anker een korte toelichting op het proces
en de relatie tussen het initiatief voor het zonnepark op de Bomhofsplas en het voornemen
tot verontdieping. Deze zaken staan los van elkaar en zouden ook als zodanig behandeld
moeten worden. De wethouder doet hierover de toezegging dat de raad een informatienota
ontvangt met nadere informatie over de verontdieping en het proces dat daaraan vastzit.
Uit het hierop volgende debat blijkt dat de fracties het eens zijn over de opgave waar de stad
voor staat met betrekking tot de energietransitie. De aanleg van de drie zonneparken past
dan ook in de Zwolse energie ambitie. De fracties geven echter ook allemaal aan niet
positief te zijn over het proces dat aan de voorliggende voorstellen vooraf is gegaan. Men wil
weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat inwoners relatief laat en op onderdelen niet
volledig geïnformeerd zijn. Wat betreft de Bomhofsplas wil een aantal fracties van de
wethouder weten of tegemoet gekomen kan worden aan de wens van inwoners om een
gecombineerde milieueffectrapportage (MER) uit te voeren naar het zonnepark en de
verontdieping.
De oproep wordt door een aantal fracties gedaan om in het kader van ´niet alleen de lasten,
maar ook de lusten´ nog sterker in te zetten op het laten meeprofiteren van inwoners en de
stad van dergelijke initiatieven. Ook wordt de vraag gesteld of de termijn van de
Projectomgevingsvergunning niet bijgesteld kan worden van 25 naar 15 jaar, zodat een
zonnepark eventueel eerder afgebroken kan worden.
Wethouder Schuttenbeld geeft in haar reactie op het debat aan dat op het gebied van het
betrekken van inwoners geleerd is dat breder gekeken moet worden of omwonenden
belanghebbenden zijn. Dit betreft dus niet uitsluitend direct omwonenden. De wethouder
zegt toe dat bij volgende initiatieven die aan de raad worden voorgelegd het plan voor de
participatie wordt bijgevoegd. Uitgangspunt is verder altijd dat bewoners en de stad moet
meeprofiteren van de initiatieven. Dat gebeurt ook in deze 3 gevallen. Zo wordt met de
exploitant van Bomhofplas en Sekdoornplas afgesproken dat er een bedrag wordt
afgedragen aan een fonds voor energietransitie. Wat betreft het behoud en waar mogelijk de
versterking van flora en fauna bevestigt de wethouder dat hier veel aandacht voor is. Zo
zullen op de Weekhorst straks schapen grazen. De projectomgevingsvergunning tenslotte
heeft niet voor niets een termijn van 25 jaar. Deze periode is nodig om een businesscase
sluitend te krijgen. De wethouder zegt toe hiervoor nog een nadere onderbouwing aan de
raad te doen toekomen.
De suggestie van een van de fracties om een informatieronde te organiseren over de
verontdieping van de Bomhofsplas neemt wethouder Anker graag over. Op die manier wordt
al vroegtijdig in de raad over een initiatief gesproken, nog voordat er sprake is van een
formele rol van de gemeente. Verder wil hij hierbij nogmaals benadrukken dat er niet zomaar
materiaal in de plas gestort zal worden. Uiteraard gelden er kwaliteitseisen, maar ook moet
hiervoor eerst een procedure doorlopen worden en komt dit terug bij de raad. Daarbij heeft
Dekker aangegeven omwonenden goed te willen informeren en te betrekken en dat er geen
zware tijdsdruk ligt op de verontdieping. Op het verzoek tot uitvoering van een MER wil de

wethouder vast aangeven dat de vraag is of dit een gecombineerde rapportage moet zijn en
of het uitgangspunt niet vooral moet zijn om een gedegen onderzoek uit te voeren, dus niet
perse in de vorm van een MER. Hierop zal hij echter nader ingaan op de eerder in het debat
toegezegde informatienota over de verontdieping.
De voorzitter constateert dat het onderwerp voldoende besproken is. De beslisnota´s
kunnen worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde op 1 oktober a.s.

