
Zwolle, 5 oktober

Geacht Waterschap en leden van het algemeen en dagelijks bestuur,

Wij zijn omwonenden van de Bomhofsplas in Zwolle. Op dit moment ligt er een 
vergunningverlening voor een drijvend zonnepark ter grootte van ruim 20 ha. op de 
Bomhofsplas ter inzage bij de gemeente Zwolle. De termijn om bezwaar te maken sluit 18 
oktober.

Wij hebben gelezen dat het waterschap in het rapport van het STOWA (kenniscentrum 
Waterschappen) dat specifiek ingaat op de plaatsing van zonnevelden op water, uniforme 
kaders heeft gesteld ten aanzien van deze nieuwe ontwikkeling. 

In het rapport staan wettelijke kaders genoemd en is er sprake van restricties ten aanzien 
van plaatsing van een zonneveld op water die o.i. ook betrekking hebben op de 
Bomhofsplas. 

In het rapport van STOWA over drijvende zonnepanelen staat het volgende:

5.2 WETTELIJKE KADERS blz 44  van de handreiking
Vanuit de wettelijke kaders kan een rangschikking van watertypen gegeven worden voor de 
kansrijkheid van een initiatief voor mogelijke plaatsing van een PV-systeem op water (van 
meest kansrijk naar minst kansrijk):

1. Wateren van particulieren of wateren van bedrijven waarbij het water een onderdeel vormt  
van het bedrijfsproces. Dit betreft wateren die voor de wet niet worden aangemerkt als 
oppervlaktewater en waarvoor nationaal beleid als de Kaderrichtlijn Water en 
Natuurbeschermingswet niet gelden. Voorbeelden hiervan zijn: bezinkbassin bij RWZI, 
drinkwaterbekken, baggerdepot, (geïsoleerde) winplas. Hierdoor hoeft geen rekening 
gehouden te worden met doelstellingen voor deze wettelijke kaders, tenzij het water afwatert  
op een KRW-waterlichaam (in beheer bij waterschap, Provincie of Rijksoverheid) of in de 
buurt ligt van Natura 2000-gebieden (en daar een belang voor heeft) of er beschermde 
soorten voorkomen. Beschermde soorten worden altijd en overal beschermd, welk type 
water het ook betreft. Als een dergelijk water in de buurt van een Natura 2000-gebied ligt, 
kunnen er extra restricties van kracht zijn (zie punt 3 hieronder). Ook als het water gebruikt 
wordt voor de bereiding van drinkwater, gelden er extra restricties.

Er worden hier 5 situaties geschetst die betrekking hebben op de Bomhofsplas:

1. De plas is geen geïsoleerde plas maar watert af op het KRW- lichaam de Grote Grift. 

2. De plas is zelf in feite al jaren een KRW-waterlichaam door z´n grootte van ruim 70 
ha. maar men is in gebreke gebleven om deze ook als zodanig te benoemen en te 
monitoren. Vanuit het waterschap is er reeds overlegd met de provincie en er ligt een 
voorstel richting provincie om de Bomhofsplas aan te wijzen als KRW-waterlichaam.



3. Het ligt in de buurt van Natura2000 gebied (en heeft daar een belang voor) 

Uit het telwerk van de Vogelbescherming Nederland blijkt dat de Bomhofsplas een 
vaste rust- en slaapplaats is van de Natura2000 soorten Kolgans en Smient  en 
mogelijk ook voor de Kleine Zwaan. Deze soorten leven volgens vaste patronen mbt 
de keuze van hun voedsel en slaapplaats. Daarmee is er duidelijk een relatie tussen 
de Bomhofsplas en het aangrenzende  Natura2000 gebied.  

. 
4. Als er beschermde soorten voorkomen. Beschermde soorten worden altijd en overal 

beschermd, welk type water het ook betreft. 

 Er komen verschillende beschermde soorten voor waaronder diverse natura 2000-
soorten en de otter. Het gebied rond de Bomhofsplas biedt naast de reeds eerder 
genoemde soorten o.a. ook plaats aan bijv. oeverzwaluwen, ijsvogels, lepelaars, 
kraanvogels, koereigers, de steltkluut, grutto’s en nog heel veel andere soorten. Deze 
gebruiken het gebied als fourageer-, rust- of verblijfsplaats

 In de MER die opgesteld is n.a.v. realisatie van de Hessenpoort is wordt gesteld dat 
de Bomhofsplas  van regionale betekenis is voor de watervogel- en steltlopers 
pleisterplaats.

Er komen div. bijzondere soorten voor die ook op de rode lijst voorkomen

5. Als een dergelijk water in de buurt van een Natura 2000-gebied ligt kunnen er extra 
restricties van kracht zijn

 De Bomhofsplas ligt in de invloedssfeer van Natura 2000 (op zo’n 300 meter van de 
rand) en grenst praktisch aan NatuurNetwerk Nederland (grens ligt nog dichter langs 
de Bomhofsplas). Dieren trekken heen en weer tussen deze gebieden; ze laten zich 
niet beperken tot de grens van een gebied. Wat op de Bomhofsplas gebeurt heeft 
daarmee ook een uitwerking op de fauna van het aangrenzende Natura2000 en 
NNN-gebied. 

 De vogelpublicatie "De betekenis van de Bomhofsplas voor steltlopers en meeuwen; 
23 jaar slaapplaatstellingen" in het tijdschrift Vogels in Overijssel(2004) geeft ook aan 
dat de Bomhofsplas belangrijk is voor de natuur, ook in samenhang met het 
Natura2000 gebied. Ook na 2004 is er geteld en die gegevens zitten oa in de 
database van SOVON. 

Tevens willen wij de aandacht vestigen op het feit dat de gemeente planologisch gezien de 
gehele Bomhofsplas als vergund terrein heeft verklaard, ondanks dat het nu om concreet 
ruim 20 hectare gaat. Daardoor is in principe de mogelijkheid vrijgegeven de Bomhofsplas 
volledig te bedekken met zonnepanelen.  

Gezien bovenstaande punten vragen wij ons af

- is het Waterschap betrokken bij de vergunningverlening van een zonnepark op de 
Bomhofsplas. Wij hebben de gemeente in maart -bij de behandeling in de raad van 
een eerder deel in het traject zonnepanelen Bomhofsplas- gewezen op de 
verschijning van het rapport van STOWA maar hebben niet de indruk dat daar wat 
mee is gedaan.



- is er door het Waterschap getoetst hoe bovenstaande punten zich verhouden tot de 
wettelijke kaders voor de aanleg van zonneparken op water  

- is er onderzocht of er restricties gelden in het geval van vergunningverlening en 
plaatsing van een zonneveld op de Bomhofsplas en zo ja, is daar ook actie op 
genomen

- moet het Waterschap in deze ook een vergunning verlenen
- komt het planologisch vergunde terrein van de volledige Bomhofsplas niet in conflict 

met zowel de punten betreffende het N2000beheersgebied als de uitgangspunten die 
in het STOWA rapport worden gehanteerd inzake het behoud van een goede 
waterkwaliteit in relatie tot de bedekkingsgraad van het water

- heeft het Waterschap alle stappen gezet die het had moeten nemen als overheid

Onze deskundigheid op dit gebied is beperkt. Daarom vragen we het Waterschap om kritisch 
naar de aanleg van het zonnepark op de Bomhofsplas te kijken in relatie tot het complete 
STOWA rapport en vanuit haar eigen deskundigheid.

Het waterschap is wel geraadpleegd door de gemeente waarbij eventuele uitloging aan de 
orde is geweest. Dit was echter voor de verschijning van het rapport van STOWA. In de ons 
bekende stukken hebben wij over de hiervoor genoemde punten mbt de toetsing aan de 
wettelijke kaders niets gevonden. Wij zouden hier graag duidelijkheid over krijgen.

Tevens vragen wij het Waterschap om – als toetsing niet heeft plaats gevonden- binnen de 
gestelde tijd van de bezwaartermijn – voor18 okt.- ten aanzien van de vergunningverlening 
door de gemeente Zwolle de stappen te nemen die zij behoort te nemen en over te gaan tot 
handhaving.

In afwachting van uw spoedige antwoord,

Namens omwonenden,

M. Pierik

M. Anema


