Betreft: Tekst Inspraak raadsvergadering maandag 17 september 2018
Onderwerp: Bezwaar door Streekvereniging De Marsen tegen het voorgenomen plan van de Dekker
Groep om zonnepanelen te plaatsen in de Bomhofsplas en tevens de plas te verondiepen met
vervuild slip.
Geachte raad,
Vanavond moet u een oordeel vellen over het wel of niet verlenen van een Verklaring van geen
Bezwaar voor de aanleg van een drijvend zonnepark in de Bomhofsplas. Een belangrijke beslissing.
Mijn naam is Matthé van den Oord, woonachtig aan de Ordelseweg in Haerst. Naast een uiterst
betrokken bewoner ben ik hier in de hoedanigheid van voorzitter van Streekvereniging De Marsen.
De Marsen vertegenwoordigd de belangen van de inwoners van Haerst, De Ruiten en de
Tolhuislanden (bekend van de windmolens)
Het bericht dat de Dekker Groep voornemens is om de Bomhofsplas, zoals zij het verwoorden, meer
natuurlijk in te richten en de verondiepen met herinrichtingsgrond en in lijn met hun duurzame
ambitie een zonnepark te plaatsen, heeft voor veel onrust gezorgd in ons gebied.
Voor de bewoners betekent dit dat hun uitzicht wordt bedorven door drijvende zonnepanelen en dat
er onder het mom van natuurlijk inrichten, vervuild slip Klasse B, categorie II zal worden gestort om
de plas te verondiepen. Dit overigens op een plek waar de provincie nota bene al een natuurlijke
herinrichting heeft gedaan. Zoals u zult begrijpen, staat niet iedereen te juichen.
Mede door de gebrekkige informatie van de Dekker Groep en de selectieve uitnodiging voor de
informatieavonden is er wantrouwen ontstaan over de motieven maar ook over de kwaliteit en
deugdelijkheid van de verstrekte informatie.
1) De info dat om verruiming van de openingstijden en het plaatsen van cementsilo’s is
verzocht, is tijdens de infoavond niet genoemd. Het lijkt erop dat ze naast zand, ook cement
of beton gaan verhandelen?
2) Onze wijkmanager Wim van Hattum heeft mij al in de maand mei als voorzitter van de
streekvereniging bij de Dekkergroep aangemeld , met het verzoek om De Marsen te
betrekken in het overleg en te voorzien van informatie. Tot op heden is dit niet gebeurd.
De bewoners van ons gebied zijn verontrust over de mogelijke gevolgen voor het milieu in hun
gebied Door het stapeleffect van zowel de zonnepanelen als de verontreinigde grond is het
momenteel voor niemand duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn. Hoeveel drijvende vervuiling zal er
omhoog komen en kan dit door de drijvende zonnepanelen wel verwijderd worden? Hoeveel
vervuiling zal er doordringen in het grondwater waar vele omliggende boeren hun pulsen hebben
waarmee ze hun land en koeien mee van water voorzien. De pulsen staan onder controle. Enige
sporen van verontreiniging zijn fataal voor het boerenbedrijf. De puls wordt gesloten en de
melklevering wordt door de fabriek geweigerd. De Dekkergroep heeft aangegeven hiervoor geen
garanties te kunnen afgeven.
Wat ons betreft teveel onduidelijkheden en dus genoeg reden om op dit moment nog geen
Verklaring van Geen Bezwaar af te geven.
Namens de bewoners van dit gebied wil Streekvereniging De Marsen verzoeken om eerst een
gecombineerde MER uit te laten voeren, waarbij alle effecten voor milieu van de plas en de

omgeving van zowel het drijvend zonnepark als ook het verondiepen met verontreinigd slip zijn
onderzocht.
Hopelijk kan dit de ontstane onrust terugdringen en het vertrouwen weer herstellen.
Tot nu toe Is de Dekkergroep een goede buur geweest. Ik hoop van harte dat dat zo zal blijven. We
gunnen ze dan ook hun omzet en winst, echter alleen niet ten koste van onze toekomst.
Is getekend,
Streekvereniging De Marsen
Ing. M.J.C. van den Oord, voorzitter

