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Dit is de vijfde digitale nieuwsbrief van Hobama.  Geregeld houden we de leden op de 

hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten. De laatste weken zijn er ook korte 

mededelingen richting leden gegaan. 

Maar allereerst spreken we de hoop uit dat iedereen ondanks de pandemie in goede 

gezondheid is. Dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Mochten er gezondheidsklachten 

zijn, dan wensen we veel sterkte.  

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 Gevolgen corona voor het werk van Hobama 

 TPSolar heeft officieel een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een installatie 

op Bekenschot. 

 Hobama vraagt opschorting/uitstel van deze vergunning aan vanwege corona, de 

evaluatie en de RES. 

 Bestuursleden gevraagd. 

 Aanbieden petities en lijsten aan de gemeenteraad 

 Ook plan voor installatie van 3,8 ha in het gebied Rammelgoor 

 Gesprek provincie en wethouder en brieven 

 Website in aanbouw 

Corona 

De maatregelen rond Corona hebben de activiteiten van Hobama behoorlijk ontregeld. 

Vergaderen gaat alleen nog digitaal, net als de informatievoorziening. Fatsoenlijk overleg 

met de leden is eigenlijk niet mogelijk. Maar we slaan ons er doorheen en we proberen op 

alle mogelijke manier om de komst van een industriële zonne-energie-installatie op 

Bekenschot te voorkomen. 

Vergunning aangevraagd 

TPSolar heeft eind vorige week de omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van 

een 16 hectare grote installatie op Bekenschot, daarvan bestaat 13,5 ha uit 2,47 meter hoge 

zonnepanelen (op het hoogste punt) en voor de rest doorgangen en een verbrede sloot. Het 

bestuur bekijkt de plannen, waar in eerste oogopslag het nodige op aan te merken is. De 

procedure is dat de ambtenaren eerst naar de aanvraag kijken, dan eind mei een advies aan 

B en W, inspraak, in juli/augustus ter visie leggen voor het kunnen indienen van zienswijzen 

en vervolgens besluit. Dan is het eind september. Inspraak en indienen zienswijzen zijn 

belangrijke momenten, waarop Hobama gaat reageren. 



Aanvraag uitstel 

Aan het College van B en W heeft Hobama om opschorting/uitstel gevraagd van de 

behandeling van de aanvraag van TPSolar. Drie redenen. Een: door corona is het zowel voor 

de gemeente als Hobama moeilijk om de aanvraag goed en goed overleg met de achterban 

te behandelen. Twee: de gemeenteraad is met een evaluatie van het zonne-energie-beleid 

gestart. Wacht eerst die evaluatie af, die vrijwel zeker op belangrijke punten tot aanpassing 

gaat leiden. Met name op het punt dat afbreuk en verrommeling van het fraaie landschap 

moet worden voorkomen. Dat is nu juist het kernpunt van de bezwaren die Hobama heeft. 

Drie: de gemeente werkt in de RES regionaal samen met buurgemeenten aan een aanbod 

aan de regering hoe ze gezamenlijk via zonne-energie en windmolens groene energie willen 

winnen. Het moeten indienen van dit aanbod is vanwege corona vier maanden uitgesteld.   

Bestuursleden gevraagd 

Het wordt een drukke tijd voor Hobama nu de vergunningaanvraag voor Bekenschot er ligt. 

Daarbij is hulp van leden nodig. Het bestuur heeft dringend behoefte aan uitbreiding met 

een of twee leden. Het vergt tijd, maar het is voor een goed doel. Meld je aan!  

 

 

Aanbieden petities en lijsten 

‘Stop het onzalige plan om op Bekenschot bij de entree van Barchem een immense industriële zonne-

energie-installatie te bouwen.’ Die oproep aan de Gemeenteraad deed Hans Siemes, voorzitter van 

de vereniging Hobama, maandagavond 20 april bij het aanbieden van een box boordevol petities. De 

nestor van de gemeenteraad Marja Eggink haalde corona-proof de box binnen. Ze gaf aan dat het nu 

aan de raadsfracties is om een standpunt in te nemen.  Hobama bepleitte uitstel en afwijzing, meer 

zorgvuldigheid en vroeg de gemeente om niet door te denderen met de plannen. 



231 inwoners van het dorp Barchem zetten hun handtekening onder de petitie. Dat hadden er 

aanzienlijk meer kunnen zijn, maar doordat het zaterdagmiddag was en ook de voorjaarsvakantie 

was aangebroken was niet iedereen thuis. Omgerekend komt de vereniging op ruim 80 procent van 

de inwoners, die zich tegen het zonnepark kanten, nog geen 4 procent is voor de aanleg en de 

overigen laten het in het midden. Tijdens een informatiebijeenkomst waarin TPSolar de plannen 

presenteerde zeiden de belangstellenden eveneens massaal nee. Ook die lijsten met 81 namen 

werden aan de gemeenteraad aangeboden, om aan te geven dat er geen draagvlak bestaat voor de 

plannen. Geen draagvlak blijk ook uit het grote ledenaantal dat Hobama inmiddels heeft: 140 leden, 

voornamelijk uit de Vrochterhoek, maar ook in toenemende mate uit Barchem en Ruurlo. 

 

Plan voor installatie in Rammelgoor 

Je kon er op wachten. In het buitengebied van Barchem ontstaan meer initiatieven om een 

industriële zonne-energie-installatie aan te leggen. En weer met een Brabantse ondernemer 

als initiatiefnemer. In Rammelgoor bij de Lindeboomseweg wil Schiphorst in samenspraak 

met grondeigenaar Kees Koolen (bekend van Booking.com en de stal in Wichmond) een 

installatie op 3,8 hectare realiseren. In overleg met omwonenden gaat Hobama zich ook 

over het verzet tegen dit plan ontfermen. Er wordt een aparte subgroep gevormd, die zich 

over dit plan buigt. 

Gesprek provincie en wethouder en brieven 

Met de provincie is op ambtelijk niveau overleg geweest over de beleidsnota, die Hobama 

heeft opgesteld als bijdrage voor een aanpassing van de omgevingsverordening. De nota 

bevat voorwaarden voor locatiekeuzes voor zonne-energie-installaties. Daarbij gaat het met 

name om het voorkomen van aantasting van fraaie landschappen, zoals in de Vrochterhoek. 

Duidelijk werd dat de provincie werkt aan voorschriften om het landschap beter te 

beschermen en daar ook beleid op te voeren. Kortom precies wat Hobama wil. 

Op verzoek van wethouder Henk van Zeijts is er op gepaste afstand van elkaar een 

kennismakingsgesprek gevoerd met twee bestuursleden van Hobama. Op zich een goed 

gesprek, waarin tal van onderwerpen de revue passeerden. De wethouder benadrukte zijn 

intentie om in Lochem zonne-energie te realiseren. Uiteindelijk 250 hectare aan installaties. 

Een pluspunt, hij gaf aan dat hij wil voorkomen dat in de gemeente installaties in één gebied 

samenklonteren. We gaan het zien. 

Diverse instanties zijn in de afgelopen weken voorzien van de beleidsnota zoals de RES, 

Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Kasteelen enz. De reacties zijn positief. 

Website in aanbouw 

Een website voor Hobama is klaar. Het is nu zaak om de website te vullen met informatie. Er 

staat al het een en ander op, maar in de komende dagen wordt hij verder gevuld. Kijk 

geregeld op www.hobama.nl en zie wat er zoal gebeurt.  

http://www.hobama.nl/

