BESPREKINGSVERSLAG

Genodigde

: Omwonende leden van de Klankbordgroep Bomhofsplas

Bespreking d.d. : 08 juli 2020
Tijd

: 19:30 – 22:00

Locatie

: De Agnietenberg, Haersterveerweg 23 te Zwolle

Onze ref.

: Zandwinning Zwolle

Betreft

: Klanbordgroep Bomhofsplas 08-07-20 –besprekingsverslag

1.

Welkom

2.

Blik op de toekomst

3.

Ingezonden verzoek Hengelsportvereniging Zwolle

1.1 De bijeenkomst start om 19:45 op 1,5 meter afstand van elkaar.
Nieuwe gezichten: Pieter Mantel (projectleider Dekker), Wim van Hattum (gemeente Zwolle, wijkmanager
gemeente Zwolle, stand-in voor afwezige projectleider vanuit de gemeente), Reinier Smabers (vogelaar,
Avifauna). Overige aanwezige: Wilco Kok, Jan Kam, Klaas Kok, Klaas Keen, Madeleine Pierik, Henk Johan
Pierik, Joris Baak, Willem Jongsma, Richard van den Berg (laatste 2 van Dekker)
1.2 Na 20:30 sluiten aan: Jaap Baarsma en Kees de Vries (beide Blauwvinger Energie), Arjan Verhoeff
(Waterschap Drents Overijsselse Delta)
2.1 Dekker betreurt zeer hoe de communicatie met de omgeving de afgelopen paar jaar is verlopen. Dit komt
totaal niet overeen met wijze hoe Dekker met de omgeving wenst te communiceren. De emoties liepen
regelmatig dusdanig hoog op, dat aan een transparant overleg over de inhoud nauwelijks is toegekomen.
Dit had Dekker vooraf geheel anders voorgesteld en dat is zeer spijtig.
2.2 Om weer op inhoud met elkaar aan tafel te zitten deelt Dekker haar gewijzigde beeld op de toekomst voor
de Bomhofsplas, zie aantekeningen van Dekker in bijlage 1.
2.3 Dekker nodigt hierbij de klankbordgroepleden van harte uit om proactief mee te denken over hoe deze
Bomhofsplas zich op lange termijn kan ontwikkelen.
2.4 De boodschap wordt ontvangen door de klankbordgroep. Een eerste paar vragen komen naar voren
waarop wordt besloten de boodschap nu te laten bezinken en in een volgende
klankbordgroepbijeenkomst ideeën verder vorm te geven.
3.1 De voorzitter van de Hengelsportvereniging (Hsv) Zwolle, Klaas Keen, heeft Dekker op 08-07-2020 een
brief toegestuurd. Met deze brief dient de Hsv een verzoek tot huurovereenkomst van de vis &looprecht op
de Bomhofsplas. Klaas Keen ligt de brief kort toe waarna Dekker aangeeft zich nog niet in het verzoek te
hebben verdiept en verder in gesprek te gaan met Hsv Zwolle waarna het weer terug komt in de volgende
klankbordgroep.
Er wordt om 20:35 een koffiepauze ingelast waarna de bijeenkomst omstreeks 21:00 weer wordt hervat.
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4.

Kader Richtlijn Water (KRW)

5.

Drijvend zonnepark / Blauwvinger Energie

6.
•

Rondvraag en afsluiting

In een eerdere klankbordgroepbijeenkomst is correct opgemerkt dat de Bomhofsplas inmiddels groter dan 50
hectare is, waardoor het in aanmerking komt als KRW-waterlichaam. Het Waterschap Drents Overijsselse
Delta heeft dit opgepakt en geeft een presentatie over de Bomhofsplas als KRW-Waterlichaam. De presentatie
is bijgevoegd in bijlage 2 van dit verslag.
Wanneer de stukken ter inzage liggen stuurt Dekker de link met de betreffende stukken naar de
klankbordgroepleden. De volgende punten worden naar aanleiding van de presentatie besproken:
• De aanwijzing van de plas als KRW-waterlichaam heeft geen invloed op overige vergunningverlening in de
omgeving zoals bijvoorbeeld de toestemming voor het plaatsen van een puls.
• Er kan voor de Bomhofsplas worden volstaan met de huidige situatie oftewel geen achteruitgang in
chemische en biologische kwaliteit. Er worden geen ontwikkeldoelen en maatregelen voorzien.
• De aanwijzing als KRW-waterlichaam heeft geen relatie met waterberging of waterpeil.
Kees de Vries en Jaap Baarsma introduceren Blauwvinger Energie en lichten toe dat Blauwvinger Energie per
01-07-2020 (deels) eigenaar van het drijvend zonnepark op de Bomhofsplas is. Met name Zwollenaren kunnen
via Blauwvinger Energie deelnemen in het drijvend zonnepark. Blauwvinger Energie geeft aan hier meer
informatie over te gaan verstrekken waarbij ook de contactgegevens van de nieuwe parkmanager worden
vermeld. Basisinformatie is te vinden op de site van Blauwvinger Energie: https://blauwvingerenergie.nl/. De
toelichting roept vragen op over brandgevaar, vergoedingen (de schriftelijk gedane toezegging wordt aan
blauwvingerenergie toegestuurd), obligaties, onderhoud en subsidies. Blauwvinger Energie beantwoordt de
meeste vragen en komt op de openstaande vragen in later stadium terug.
Vanuit de klankbordgroep wordt gesproken over een overeenkomst die uitbreiding van het drijvende
zonnepark uitsluit. Deze overeenkomst wordt aan Dekker toegezonden.

•

Sinds een jaar worden er ’s ochtends ganzen verjaagd en bejaagd op de Bomhofsplas. Besloten wordt om
het verjagen en jagen te evalueren.
Dekker wordt gewezen op dat de Japanse Duizendknoop (woekerende exoot) weer aanwezig is rondom de
Bomhofsplas. Dekker zal zich op de hoogte stellen en beheermaatregelen nemen.
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Bijlage 1 – puntsgewijs Boodschap Dekker Groep aan klankbordgroep Bomhofsplas, Zwolle 8 juli 2020
Klankbordgroep Bomhofsplas
Zwolle, 8 juli 2020
1.

Welkom
a. Corona, bijzondere tijd, hopelijk gezond
b. Terugblikken en vooruitkijken
c. Eerste inloop maart 2018
d. Diverse plannen gepresenteerd
e. Onder andere, Natuur door inname grond → geen draagvlak
f. Anders ingeschat

2.

Ondertussen
a. Aan het denken gezet
b. Tijd staat niet stil
c. Nieuwe ideeën, wetgeving
d. Electrische zuiger?

3.

Vanavond
a. Ons beeld delen
b. Direct omwonenden, boeren en vertegenwoordigers van sportvissers, natuurorganisaties

4.

Jullie belang
a. Wonen en/of werken aan de plas
b. Kijken (bijna) uit op
i. de plas
ii. de oevers
iii. het water
iv. de vogels
v. de zonnepanelen
vi. de zandwinning
vii. het zanddepot
c. Jullie leefomgeving, wij veel respect, jullie wellicht nog wensen

5.

Dekker
a.
b.
c.
d.
e.

Familiebedrijf
Alle activiteiten
Alle besluiten
Voorwaarde
En

Buren
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dekker pas sinds 2013 eigenaar van de Bomhofsplas
Jullie wonen hier al heel lang, soms al meer dan 40 jaar
Hebben de zandwinning zien groeien
Dekker heeft de plas en de grond eromheen in eigendom
verpachten gronden
winnen zand voor de bouw van huizen en wegen
verdienen er onze boterham mee

6.

lange termijn visie, 10 tot 30 jaar
afwegen langs de MVO meetlat
balans People Planet Profit
transparantie en openheid
samenwerking met de omgeving → essentieel
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h.
i.
j.
7.

hebben ideeën voor de toekomst
Het is ook onze plek die we koesteren en zuinig willen omgaan
We zijn nog jaren buren

Wijzigen focus
a. Afgelopen twee jaar
b. Ondertussen
c. Plannen
d. onvoldoende draagvlak
e. Wet en regelgeving
f. Besluit
g. Corebusiness
h. In de breedte

gezamenlijk een proces doorlopen
bezinnen wij ons op onze planvorming
gaan pas in procedure bij een bepaalde mate van draagvlak
voor inname van grond/verondiepen
in verandering
wijzigen focus naar corebusiness Dekker
zandwinnen
en in de diepte

8.

Samenwerking
a. Samen, met de klankbordgroep als een van de stakeholders, plannen ontwikkelen
b. waar jullie ook jezelf in terugvinden
c. meeliften op elkaars wensen:
i. Wonen aan het water
ii. Uitzicht
iii. Visoevers
iv. Recreatie
v. Mate van openstelling
vi. Wijze van beheer van de oevers
vii. ???
d. het zou mooi zijn als we elkaar daarin vinden.

9.

Waar denken wij nu aan?
a. Nog niets uitgewerkt
b. Eerst jullie mening en behoeftes te peilen
c. Uitwerking samen oppakken
d. De zomer staat voor de deur → eerst de boodschap laten bezinken
e. Voorstel vervolg → najaar 2020 volgende KBG?
f. Wij denken ondertussen verder over:
i. Continuïteit Zandwinning na 2028
ii. Energie
iii. Circulariteit
Wij willen jullie vragen dit ook te doen
Welke ideeën hebben jullie voor jezelf, je bedrijf en voor de plas?
We horen het graag!
Willen jullie nu al een reactie geven?
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Bijlage 2 – presentatie WDOD, Bomhofsplas als KRW-Waterlichaam
Presentatie is bijgevoegd in verzending van dit verslag

3.1 presentatie
KRW klankbordgroep Bomhofsplas 8 juli 2020 Agnietenberg.pdf
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