NIEUWSBRIEF HOBAMA NR 4
Dit is de digitale nieuwsbrief van Hobama. Geregeld houden we de leden op de hoogte van
de ontwikkelingen en van de activiteiten. Dit keer over de petitie-actie in Barchem, een
beleidsvoorstel dat Hobama heeft opgesteld, de jaarvergadering op 30 maart en de
presentatie van plannen voor een 16 ha groot park Bekenschot door TPSolar.
Informatieavond Bekenschot
TPSolar presenteerde maandagavond 2 maart in landgoedhotel Woodbrooke de plannen
voor de aanleg van zonne-energie-installatie Bekenschot. Daar kwamen bijna 120
belangstellenden op af. De meeste hadden gehoor gegeven aan een oproep van Hobama om
te gaan kijken. Niet om de instemming te betuigen, maar om te zien wat er op hen af kwam.
Ook raadsleden van CDA en Gemeentebelangen waren aanwezig.
De tegenstand was groot. Aanvankelijk werd alleen aan vier tafels informatie gegeven, maar
dat kon niet iedereen horen. Onder druk van de aanwezigen gaf Stephan Roijers van TPSolar
voor iedereen tekst en uitleg op het plan om 16 hectare zonnepanelen neer te leggen bij
Bekenschot aan de weg van Barchem naar Ruurlo. Hij presenteerde het plan alsof het al in
kannen en kruiken is met de gemeente. Over twee weken wordt het bij de gemeente
ingediend en pas daarna kan Hobama officieel in het geweer komen om een de
gemeenteraad het plan te laten afwijzen.
Geen 16 maar 30 ha
De 16 ha is een begin van een groter plan dat voorziet in de aanleg van nog eens 30 ha. Op
de vraag om dan maar ineens het grotere plan te presenteren kwam geen antwoord. De 16
ha is louter om te voldoen aan de eis van de gemeente. Die 30 ha omvang is nodig om de
aanleg van een kabel naar een verdeelstation in Borculo te kunnen bekostigen. De
zonnepanelen krijgen een hoogte van 2,47 meter, nodig voor onderbegroeiing en om er
eventueel schapen onder te laten lopen. Het park wordt afgeschermd door struiken en
bomen, waardoor het van 300 meter afstand alleen nog maar als een streepje te zien zou
zijn. De heggen zouden binnen drie jaar voldoende afscherming bieden het hele jaar door.
Hij gaf eveneens aan dat er een 30 meter brede ecologische verbindingszone wordt
aangelegd bij een bestaande sloot. Er is ook participatie mogelijk van inwoners, conform de
voorschriften van de gemeente. Het protest van Hobama en andere inwoners wuifde hij weg
onder het mom van overal waar we zonneparken aanleggen wordt het als een last ervaren,
ze moeten er toch komen.
Bijna allemaal tegenstemmers
Om te voorkomen dat de bijeenkomst gebruikt kan worden als argument dat
belanghebbenden waren geinformeerd en hadden ingestemd lieten de nieuwe Hobama-

leden de familie Thijssen bij vertrek de aanwezigen aangeven of ze na de info-bijeenkomst
voor, neutraal of tegen het plan waren. Op een na gaven ze aan dat ze tegen waren.
Panelen horen niet in fraai landschap
Hobama en de Barchemers wijzen zo’n park aan de weg van Barchem naar Ruurlo ten
stelligste af. Dat hoort niet in het door de overheid ook als fraai bestempelde landschap.
Toeristen en dagjesmensen geven dat mooie landschap duidelijk als troef aan om naar
Lochem en omgeving te komen. Met de aanleg van zo’n park wordt dat geweld aan gedaan.
Zonnepark Vrije Zone
Hobama heeft de Vrochterhoek uitgeroepen tot een Zonnepark Vrije Zone om duidelijk te
maken dat de bewoners in deze buurt maar ook in Barchem en Ruurlo geen zonneparken
willen in dit fraaie landschap en de natuur. De borden maken dat zichtbaar. De borden
worden de komende dagen geplaatst. Ze waren al te zien bij de ingang van landgoedhotel
Woodbrooke bij de informatieavond van TPSolar.
Petitie in Barchem: groot succes
De handtekeningenactie die Hobama in dorp Barchem heeft gehouden is een groot succes.
Huis aan huis is een petitie verspreid en zijn handtekeningen opgehaald. Opvallend was dat
nogal wat mensen niet thuis waren. In totaal zijn ruim 200 handtekeningen verzameld bij
degene die wel thuis werden getroffen. Omgerekend komt dat neer op ruim 80 procent van
de inwoners, die zich tegen de komst van een zonne-energie-installatie in het landelijk
gebied scharen. Een kleine 5 procent gaf aan wel voor zo’n zonnepark te zijn, de overigen
lieten het in het midden.
Hobama ziet die handtekeningenactie als een enorme steun in de rug. Samen met de
inmiddels 135 leden van de vereniging geeft het aan dat er absoluut geen draagvlak is voor
de aanleg in het fraaie landschap en de natuur rond Barchem. Het is de bedoeling dat het
resultaat ruim onder de aandacht van de gemeentelijke politiek wordt gebracht. Het
resultaat legt gewicht in de schaal. Daar kan de Gemeenteraad niet omheen.
Ledenvergadering 30 maart
Noteer alvast in de agenda: ledenvergadering 30 maart bij camping Reusterman. Aanvang 20
uur. Een agenda volgt halverwege maart. Het bestuur geeft inzicht in de activiteiten, die in
de afgelopen maanden zijn ontplooid om de komst van een of meer zonne-energieinstallaties in het mooie Barchem tegen te houden. Een belangrijk onderdeel wordt een
toelichting op een beleidsvoorstel, dat Hobama bij de provincie, bij de gemeenteraad en bij
een aantal betrokken instanties heeft ingediend.
Beleidsvoorstel

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een beleidsvoorstel met voorstellen hoe de
overheid de aanleg van zonne-energie-installaties het beste kan regelen. De provincie is
bezig met een omgevingsverordening waarin nadere regels gesteld worden voor die aanleg.
Het voorstel van Hobama omvat onder meer de verplichting om als gemeente de
Zonneladder toe te passen, geen aanleg op landbouwgrond of in het landschap, de invoering
van bufferzones en regels over het draagvlak en participatie. De volledige nota zit bij deze
nieuwsbrief.

