Notitie inspraak Slibvrij Zwolle over zonnepark Bomhofsplas 17/09/2018
Aan de raadsgriffie: tel. (038) 498 2181 of raadsgriffie@zwolle.nl

Geachte gemeenteraad,
Ik sta hier namens de actiegroep Slibvrij Zwolle.
Wij hebben ons als bewoners van het buurtschap Haerst
verenigd in SlibVrij Zwolle omdat we ons grote zorgen
maken over de plannen voor de Bomhofsplas, een prachtig
natuurgebied.
Vanavond neemt u een besluit over het zonnepark in de
Bomhofsplas. En daarmee besluit u mogelijk ook om af te
zien van een MER rapportage.
Een deel van ons buurtschap Haerst is pas minder dan een
week geleden voor de eerste keer goed geïnformeerd over
het zonnepark. We voelen ons nogal overvallen door de
snelheid waarmee er nu al een besluit wordt genomen.
Bovendien is het niet het enige plan wat hier speelt.
Naast het zonnepark is er momenteel ook sprake van de
uitbreiding van de zandwinning uit de Bomhofsplas, en
verondieping van de oevers met klasse B-grond. Dat is
vervuilde grond, hoe je het ook went of keert. En dat willen
we niet.

1

Wat heel vreemd is, is dat die plannen, - de uitbreiding van
de zandwinning en de verondieping- niet terug te vinden
zijn in de aanmeldnotitie die er ligt als onderbouwing voor
de vergunning voor het zonnepark. Hoe kan dat nou…?!
Ook wordt er gekozen voor een zogenoemde Provinciale
Omgevings Vergunning ..!? Daardoor is een verplichte
wijziging in het bestemmingsplan niet meer nodig.
Maar dit is juridisch onmogelijk omdat de Bomhofsplas
valt onder de Natura2000 regelgeving.
De aanleg van een zonnepark via een tijdelijke vergunning
kan niet, omdat dit direct verstorend werkt op de flora en
fauna.
Door deze procedurele truc te gebruiken wil men tijd
winnen en de realisatie van het zonnepark op korte termijn
tot stand brengen.
De bewoners van Haerst hechten er grote waarde aan dat de
plannen in onze omgeving zorgvuldig tot stand komen.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er door de
gemeente met een tunnelvisie, of duurzame energie-bril
naar de Bomhofsplas wordt gekeken.
Het kan toch niet zo zijn dat onder het mom van de ambitie
om klimaatneutraal te willen zijn , andere aspecten zoals
flora en fauna, Natura 2000, waterkwaliteit en grondwaterbescherming worden vergeten?
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In de aanmeldingsnotitie ‘Realisatie Drijvend Zonnepark
Bomhofsplas’’, missen we nogal wat zaken.
Zo is er niet gekeken naar de cumulatieve effecten van de
drie plannen samen…
Het zonnepark , de uitbreiding van de zandwinning en de
verondieping van de oevers met klasse B-grond.
Al deze plannen hebben als gevolg dat er een
opeenstapeling van milieu-effecten plaats vindt op de
Bomhofsplas en haar omgeving.
Ik noem u de belangrijkste;
 Het effect op flora en fauna in de Bomhofsplas
 Het effect op het natura 2000 gebied Uiterwaarden
Vecht en Zwartewater
 Het effect op de waterkwaliteit van de Bomhofsplas
zelf en de Kaderrichtlijn Waterlichamen(KRW) in de
polder van Haerst – Genne
 Het effect op het grondwater van het
grondwaterbeschermingsgebied van Zwolle
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We willen de gemeenteraad met klem verzoeken om
pas- op- de- plaats te maken.
Neem de tijd om een toekomstvisie op te stellen samen met
alle betrokken partijen.
We doen een appel op de gemeenteraad om alle cumulatieve
effecten in een MER te laten onderzoeken.
Gemeenteraad, gebruik uw gezonde verstand en laat Haerst niet in
de steek…!
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