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Zwolle, 21 januari 2019
Mondelinge vragen – informatienota verondieping Bomhofsplas
Op 17 september hebben we als gemeenteraad gesproken over het zonnepark op de Bomhofsplas en
de verondieping van de plas die nodig is voor de eindinrichting. Twee zaken op één locatie die veel
vragen opriepen en dat nog steeds doen.
Het is daarom dan ook goed om te zien dat de besluitvorming over het zonnepark en de
besluitvorming over de verondieping los van elkaar en volgtijdelijk plaatsvinden.
In het debat van 17 september, en eerder al op de bewonersbijeenkomst bij de Agnietenberg, is
tevens aandacht gevraagd voor een onderzoek naar de gestapelde effecten van beide ontwikkelingen
voor natuur en milieu. Meer specifiek is gevraagd om een milieueffectrapportage. Op de afweging of
het onderzoek naar de gestapelde effecten een m.e.r. moest worden of niet zou de wethouder per
informatienota terug komen.
In de informatienota’s van 20 september en 10 januari wordt het gevraagde onderzoek inderdaad
benoemd en wordt aangegeven dat deze wordt uitgevoerd door gemeente, provincie en waterschap.
Van een expliciete toelichting op wel of geen m.e.r. is echter geen sprake. Nu is het volgens onze
fractie niet noodzakelijk dat het onderzoek perse een milieueffectrapportage is, maar wel is het
noodzakelijk dat er een goed onderzoek plaatsvindt. Een onderzoek met de goede uitgangspunten op
basis waarvan straks met vertrouwen ook conclusies getrokken kunnen worden bij de
bestemmingsplanherziening voor de Bomhofsplas.
Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:
1. Kan de wethouder aangeven of het genoemde onderzoek naar gestapelde effecten wel of
geen milieueffectrapportage betreft?
2. Indien het geen milieueffectrapportage betreft:
a. kan de wethouder een toelichting geven op de afweging om geen
milieueffectrapportage te laten plaatsvinden?
b. kan de wethouder een inhoudelijke toelichting geven op de uitgangspunten van het
onderzoek en de mate waarin dit al dan niet overeenkomt met een m.e.r.?
c. en in hoeverre biedt het onderzoek de mogelijkheid voor inwoners om – net als bij
een m.e.r. - een zienswijze in te dienen?
3. Worden inwoners in algemene zin ook betrokken in de opzet en uitvoering van het
onderzoek, en zoja hoe gebeurt dat?
4. Is de wethouder bereid de raad op korte termijn een opzet van het onderzoek – zowel qua
inhoud als proces – toe te sturen?
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