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1.

Opening en welkom

2.

Voorstelronde
• Naam deelnemer en betrokkenheid bij het project:
o Joris Baak, omwonende/veehouder/Streekvereniging de Marsen;
o Margo Anema, omwonende;
o Reinier van Rijssel, omwonende;
o Matthé van den Oord, omwonende/Streekvereniging De Marsen;
o Wilco Kok, omwonende/veehouder;
o Willem Jongsma, Dekker, directeur Futerra;
o Lucia Looijestijn, omwonende;
o Jacob Versteegh, omwonende/ingenieur;
o Jan Kam, omwonende;
o Marco Jurrius, Dekker, projectleider;
o Auke Sipma, gemeente Zwolle, bevoegd gezag;
o Marco Daanen, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), bevoegd gezag;
o David Dijk, omwonende/veehouder;
o Arjan Verhoeff, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), beleidsadviseur;
o Richard van den Berg, Dekker, directeur Landschapsontwikkeling;
o Madeleine Pierik, omwonende.

3.

Klankbordgroep
•

Doel
o
o

Over en weer inzichtelijk maken van alle belangen rondom de diverse initiatieven zodat
Dekker deze in haar besluitvorming kan meenemen.
Dekker wil geen besluiten nemen zonder de informatievoorzieningsmogelijkheden uit de
omgeving te benutten.
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•

•

•

Ter bespreking van:
o Alle van belang zijnde aspecten rondom de Bomhofsplas
o Opdeling in de volgende deelonderwerpen:
▪ Verandering herinrichting / Ontgrondingsvergunning
▪ Verandering werkwijze / Omgevingsvergunning
▪ Zonnepark
▪ Verondieping
Inbreng van de deelnemers
o Stakeholders:
▪ Geven primair feedback op de plannen.
▪ Hebben een signaalfunctie en delen lokale kennis over wat er leeft rondom de
Bomhofsplas.
▪ Kunnen relevante punten inbrengen ter bespreking alvorens commitment van
Dekker te verlangen.
o Dekker:
▪ Geeft een toelichting op de verschillende initiatieven
▪ Geeft een toelichting op de vergunbaarheid van het project
▪ Maakt een afweging van de aanwezige belangen i.r.t. projectdoorgang en geeft
hierover terugkoppeling in de klankbordgroep
Representatieve samenstelling
o Een ieders belangen zijn behartigd. Agendalid worden is voor overige omwonenden altijd
een mogelijkheid.
o Er moet sprake zijn van een werkbare situatie.
o De Streekvereniging heeft tot doel om toezicht op het proces te houden, maar heeft
inhoudelijk geen mening en is daarmee geen vertegenwoordiging van alle omwonenden.
Dekker bevestigt dat een delegatie van direct omwonenden –er moet sprake zijn van een
werkbare situatie– op eigen titel in de klankbordgroep kunnen deelnemen. Er is geen
verplichting tot het deelnemen aan de klankbordgroep.
o Dekker benadert overige deelnemers (actie).
▪ Vitens
▪ Vogelaars
▪ Overige natuurorganisaties
▪ Grondeigenaren
▪ Jachtbeheer
▪ Visvereniging
▪ GroenLeven
▪ Landschapsarchitect Jan Bruyn
▪ Overige deskundigen
Status
o In een reguliere projectstructuur bevindt zich stuurgroep-projectgroep-klankbordgroep.
o Dekker meent vanuit bedrijfsvoering een morele verplichting te hebben tot een
klankbordgroep.

Page 2 of 6

o

•
•

•

4.

Communicatie
•
•
•

5.

In de huidige samenstelling neemt de projectgroep deel aan de klankbordgroep, hetgeen als
voordeel heeft dat een vertaalslag mist en in dit geval de omwonenden direct vragen aan
bevoegd gezag kunnen stellen.
o De klankbordgroep heeft geen formele status richting bevoegd gezag, maar werkt
ondersteunend aan het initiatief om aannemelijk te maken dat informatie wordt gedeeld en
belangen worden meegewogen. De buurt waakt ervoor om als politiek instrument ingezet
te worden.
o Het alternatief op de klankbordgroep is de aanvraag indienen en het publiekrechtelijk
proces doorvoeren.
Voorzitter
o De volgende vergadering(en) word(t)(en) geleid door een onafhankelijke voorzitter.
Notulen
o Notulen worden openbaar gepubliceerd. Deelnemers gaan onder vermelding van de
voorwaarden gesteld door de AVG privacywetgeving akkoord met publicatie.
Informatieverspreiding
o Er is een online platform waar documenten geraadpleegd kunnen worden. Documenten
met een concept-/ontwerpstatus staan niet online. Link naar de site wordt door Dekker
verzonden (actie). Betrokkenen krijgen een seintje op het moment dat een
vergunningstatus is gewijzigd.
o De informatievoorziening richting de omgeving moet gestroomlijnd worden. Dekker is
verantwoordelijkheid het informeren van betrokkenen. Actieve verspreiding door
klankbordgroepleden naar de achterban is een pré.

De naamgeving van onderhavige bijeenkomst -klankbordgroep of informatiebijeenkomst- is
irrelevant, vandaag bepalen we wat de wederzijdse verwachtingen zijn.
Voor deze bijeenkomst zijn betrokken omwonenden direct uitgenodigd, de rest van de buurt is via
de streekvereniging benaderd.
Voordat men ontvankelijk is om te luisteren, dient er vertrouwen te zijn. Dekker geeft in de
klankbordgroep openheid van zaken over alle onderwerpen.

Verondieping
•
•
•
•
•

Dekker erkent dat het heetste hangijzer in de herinrichtingsplannen het verondiepen van de plas
met grond t/m klasse Industrie en baggerspecie t/m klasse B betreft.
Klasse B kan ook landbouwgrond uit een uiterwaard zijn.
Provincie en Waterschap hebben geen direct belang bij de afvoer van grond en baggerspecie naar de
Bomhofsplas. Op nationaal niveau kent milieuwetgeving een economische component.
De regelgeving is gestoeld op alternatieve nuttige toepassingen met acceptabele risico ‘s.
Import van grond en baggerspecie uit het buitenland is een onbedoeld hiaat in het Bbk. De
Bomhofsplas is niet bereikbaar via de waterwegen. Herinrichtingsgrond wordt per as aangevoerd.
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6.

Drinkwater
•

•
7.

Grond uit het buitenland is toegestaan. Gezien de locatie van het project sluit Dekker de toepassing
van buitenlandse grond uit.
Uitsluiting van een ondernemersinitiatief op voorhand is geen optie. Indien bij bedrijfsvoering een
wet wordt overtreden loopt handhaving via de overheid.
Licht-verontreinigde grond mag niet op land, vanwege uitloging naar grondwaterstromen. Lichtverontreinigde grond mag niet naar de saneerder, omdat het te weinig vervuild is. De verondieping
betreft het aanbrengen van grondlichaam, afgedekt met een leeflaag. Hier geldt het meest strenge
keuringsregime op uitloging richting grondwater. Voor verspreiding op de oppervlakte gelden andere
normen.
Wat volgens het Bbk, Dekker en WDODelta toepasbare grond is, is voor de buurt niet acceptabel.
Waarom heeft de buurt een andere mening dan de wetgever? Dekker moet aantonen dat de risico ’s
van het project acceptabel zijn. Vanaf de opgestelde Handreiking voor het herinrichten van diepe
plassen geldt een strenger regime. De invulling van de zorgplicht via genoemde circulaire is geen
versoepeling. De buurt vindt het onacceptabel dat het theoretische risico niet wordt afgedekt met
garanties en het aantonen van de relatie tussen verontreiniging en verondieping bij hen ligt. Wet- en
regelgeving zit zo in elkaar dat het risico wordt uitgesloten. Omdat het aan de achterkant niet te
doen is, wordt het aan de voorkant via het Bbk naar de huidige stand van zaken van de wetenschap
geregeld.
Er zijn Europese doelstellingen voor de preservering van bedreigde soorten en natuurgebieden,
waardoor aquatische- en landontwikkelingen plaatsvinden. Er is geen specifieke opgave voor het
verondiepen van een plas. Vanuit de KRW is er wel een opgave voor het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers in o.a. meren.
De functionaliteit van de toepassing wordt getoetst door een ecoloog van het WDODelta.
Een geïsoleerde plas diep houden is geen prioriteit van het WDODelta. De plas meet 70 ha, waarvan
een hoek van 10 ha wordt verondiept. De verondieping behelst ook het aanbrengen van taluds.
De Bomhofsplas is niet geschikt als buffergebied, omdat geschiktheid gerelateerd is aan (uitbreiding
van) de oppervlakte, niet de diepte.
De stoffen in het bodemmateriaal logen niet uit omdat zij gebonden zijn aan organisch materiaal, er
vindt geen verspreiding van die stoffen plaats via het grondwater. Grond die uitloogt of de
interventiewaarden overschrijdt mag niet worden toegepast.
Dekker gaat de volgende vergaderingen de inhoud in.

De visie op de ondergrond Zwolle (VONDST) merkt het gebied rondom de Bomhofsplas aan als
toekomstig indringingsgebied. Er moet rekening worden gehouden met deze reservering voor
drinkwater, en daarmee strategische reserve.
Als aangegeven, de geohydrologische component op uitloging naar de omgeving niet aan de orde.

Grondwateronttrekking
•

Er is geen rekening gehouden met een grote onttrekking op 35 mtr diepte in het droge seizoen.

Page 4 of 6

8.

Ganzen
•

•

Men is bang dat de problematiek rondom de ganzen met de herinrichtingsplannen verergert.
Ganzen eten het verse gras en hun uitwerpselen zorgen voor salmonella. Vanuit het Faunafonds
volgt een vergoeding (nijlganzen en Canadese gans uitgesloten) met een eigen risico.
Wildbeheer komt ten minste elke zaterdag.

9.

Oplevering
• Het werk is destijds ingericht en opgeleverd door de Provincie. Indien een plan een meerwaarde
bezit t.o.v. een voorgaand plan, kan gewoon een wijziging worden aangevraagd.

10.

Actualiteiten
• Verlenging ontgrondingsvergunning
o De einddatum van de vigerende vergunning is 1 jan. 2019.
o Er is een verlenging voor 10 jaar voor de zandwinactiviteiten aangevraagd.
o Aanvullende stukken zijn verzonden, verlening wordt ergens in dec. verwacht.
• POV Zonnepark
o GroenLeven is initiatiefnemer en aanvrager.
o Tot wanneer is de verstrekking van de SDE subsidie op het zonnepark geldig en is dit
gekoppeld aan aanvang van de bouw of oplevering van het zonnepark (actie).
o Gemeente Zwolle vindt dat er sprake is van landschappelijke inpassing.
o De procedure van de POV voor het zonnepark valt onder de Chw. Doorgaans van toepassing
bij grote infrastructurele projecten. Dit houdt in dat de beroepsgang direct naar de Raad
van State gaat. De RvS uitspraak is bindend. De Chw-procedure is niet eerder
gecommuniceerd
o In de huidige planning gaat het in maart naar de Raad.
o Er staat een informatieronde voor de Raad v.w.b. verondieping. Discussies omtrent de
verondieping dienen eerst in de KBG te worden gevoerd.
• Zwarte gronddepot
o In afstemming met de omgeving is het zwarte gronddepot naar tevredenheid verplaatst.
• Essentaksterfte
o De essen zijn in verband met de essentaksterfte (schimmel) verwijderd. De (zieke) essen zijn
een deel van het aanwezige bosplantsoen welke geplant is rond fase 1 in de zuid-oost hoek
van de zandplas en naar schatting rond de 20 jaar oud.
o Het bosplantsoen bestaat voor 10 % uit essen. De essen zijn voornamelijk geplant in de
randen, hebben een sterk opgaande groei (lange dunne stammen) en vanwege de hoogte
en kroonvorming beslaat dit ongeveer 30 % van de oppervlakte. Onder de essen staat
gemengd bosplantsoen met veel zaad en beshoudende soorten.
o De omgevingsvergunning kappen (met verwijzing naar de Bomenverordening 2013 Zwolle)
is van toepassing bij kap van bomen in groenstructuren en boomgebieden, aangewezen op
de Groene Kaart. Da ’s hier niet het geval.
o Bomhofsplas en omgeving valt buiten de Bebouwde Kom Boswet. Dit betekent dat Wnb van
toepassing is. De houtopstand is groter dan 1000 m2. Er is sprake van noodzakelijk
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•

•

onderhoud en dunning. De kapmeldingsplicht geldt niet bij dunning. Bovenstaande is als
zodanig afgestemd met het bevoegd gezag Wnb. Geldt er een compensatieplicht (actie)?
o De communicatie hieromtrent is wederom via de Streekvereniging verlopen.
Duizendknoop
o Betreft een invasieve exoot. De duizendknoop wordt actief bestreden, gemaaid en het
maaisel wordt afgevoerd. Vandaar ook de kaalte in de Noordoost hoek.
Er is melding gemaakt van geluidsoverlast door een laagfrequente toon. Er is geen wijziging in
uitvoeringsmethode. Ook is een klacht ook bij Provincie gedaan, maar dat betrof overlast om 00.30
uur (dus niet van de zandwinning). Met de omwonende wordt een afspraak gemaakt. Meerdere
mensen hebben er last van. De huidige revisie milieuvergunning biedt een kader om te werken tot
22.00 uur.

11.

Agenda volgende bijeenkomst
• Verandering herinrichting / Ontgrondingsvergunning
• Verandering werkwijze / Omgevingsvergunning
• Zonnepanelen
• Verondieping

12.

Rondvraag
•
•
•
•

•
•

13.

De cumulatieve effecten van zonnepark en verondieping moeten bij een aanvraag inzichtelijk
worden gemaakt door Dekker.
De vigerende milieuvergunning staat online. Een link wordt verzonden. Documenten zonder
definitieve status ter bespreking staan niet online.
Dekker is aandeelhouder van het projectmanagementbureau Nederzand.
Er is een rapport door Dekker opgesteld over het effect van kwel op de omliggende
landbouwgronden in relatie tot het peil van de plas. WDODelta zoekt afstemming met agrariërs
(actie), peil is geen issue voor Dekker.
De haalbaarheid van deze en volgende projecten wordt beoordeeld op basis van argumenten.
Er ligt een bommenwerper binnen de projectcontour. Informatie afkomstig van onbekende amateur
archeologen.

Datum volgend overleg

Volgende vergadering gepland op 15 januari om 20.00 uur.
14.

Sluiting
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