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

hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten.  

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 Dringend gezocht jurist/juridische kennis 

 Eerst evaluatie daarna pas een plan Bekenschot 

 15 juni Politieke avond over Bekenschot 

 

Jurist/juridische kennis 

Wie kan ons helpen aan juridische kennis of wie kent een jurist, die ons gratis kan bijstaan? 

Ons budget laat het niet toe om een betaalde jurist in te schakelen, terwijl wij die kennis 

dringend nodig hebben. Meld je bij onze secretaris Henk Meulenveld of via info@hobama.nl. 

Liever vandaag dan morgen. 

Eerst evaluatie, daarna pas een plan Bekenschot 

Waar is de juridische hulp voor nodig? Op dit moment speelt het verzoek van Hobama aan 

de gemeente om de aanvraag van TPSolar voor de aanleg van een installatie op Bekenschot 

op te schorten, totdat een fatsoenlijke evaluatie van het zonne-energie-beleid is gevoerd. De 

gemeenteraad heeft wel in de gaten dat het huidige beleid krakemikkig is en dat goede 

regels en voorschriften ontbreken. Allerlei ‘cowboys’ grijpen de kans om een plan in te 

dienen, dat ten koste gaat van landbouwgrond en ons fraaie landschap vernietigt en 

verrommelt.  

Zonne-energie, ja, maar dan op een goede manier. Die evaluatie komt er gelukkig, maar 

uitgerekend voor Barchem net twee tellen te laat. Althans, als het aan het College van B. en 

W. ligt. Dat College is halsstarrig, geobsedeerd door het halen van zoveel mogelijk hectares 

zonne-energie, het kan niet schelen waar. Het College laat zich in ons geval niets gelegen 

liggen aan bezwaren en de opvattingen van onze leden en van het overgrote deel van de 

inwoners van Barchem. Het davert maar door. 

In het ‘oude’ beleid van de gemeente staat dat tijdens de evaluatie geen aanvraag voor een 

zonnepark in behandeling wordt genomen. Halszaak is nu wanneer die evaluatie is 

begonnen? Wij zijn stellig van mening dat dat begin april is, precies zoals het College eerder 

heeft gemeld. Dat is voordat TPSolar een aanvraag heeft ingediend. Kortom, die aanvraag 

mag niet in behandeling worden genomen. In een brief aan de Gemeenteraad en het College 

heeft Hobama dat aanhangig gemaakt. Ineens tovert het College, ongetwijfeld geschrokken 
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door onze brief, deze week een nieuwe datum voor de start van de evaluatie uit de hoed: 19 

mei. Wij worden, om het maar eens plat te zeggen, door die doordrammerij bij de bok 

gedaan. Vandaar dat nu juridische hulp nu noodzakelijk is om dit te keren. Die aanvraag van 

TPSolar moet voorlopig van tafel! 

15 juni Politieke avond over Bekenschot 

Ondertussen gaat het proces rond die aanvraag onverminderd door. Maandag 15 juni gaat 

de Gemeenteraad praten over de aanvraag voor het plan Bekenschot. Ze moet een besluit 

nemen over een zogeheten verklaring van geen bedenkingen. Als ze die verklaring afgeeft 

kan het College ongehinderd door met het afwikkelen van het plan, overigens wel met in 

achtneming van de wettelijke voorschriften. Ook dat proberen we te keren. We willen dat de 

Gemeenteraad een stem blijft houden bij de beoordeling van dit plan. Dat gaan we maandag 

15 juni bepleiten. Dat kunnen overigens ook individuele leden doen. Kijk daarvoor op de 

website van de gemeente www.lochem.nl/politiekeavond. Inbreng kan via een korte 

mondelinge toelichting of via het insturen van een schriftelijke bijdrage voor donderdag 11 

juni naar griffie@lochem.nl. Hoe meer we ons geluid laten horen, hoe beter. Het liefst 

hadden we massaal naar het gemeentehuis getrokken, maar vanwege de corona-

maatregelen kan dat niet. Ook in dat opzicht zijn we in de strijd tegen het plan in het nadeel.  
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