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

hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten.  

Dit keer als onderwerpen: 

 Beslissende dagen voor Bekenschot 

 Gemeenteraad beslist 

 Spreek in op Politieke Avond 15 juni 

 Strijd rond de evaluatie 

 Het echte verhaal van de omwonenden 

Beslissende dagen voor Bekenschot 

Er breken belangrijke en beslissende dagen aan voor het zonnepark (we spreken liever van een 

industriële zonne-energie installatie) bij Bekenschot. De besluitvorming gaat sneller dan we dachten. 

Essentieel is de behandeling van een voorstel aan de Gemeenteraad, waarin het College van B. en W.  

vraagt om een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven. Het komt er op neer, dat het College 

daarna vrij spel heeft om de aanvraag voor de bouw (officieel een omgevingsvergunning) af te 

wikkelen. Weliswaar kunnen we daarna nog bezwaar maken (officieel een zienswijze indienen), maar 

of dat kans van slagen heeft is de vraag. Het College heeft al besloten dat het geen bedenkingen 

heeft. Onbegrijpelijk, maar het is zo.  

Gemeenteraad beslist  

De Gemeenteraad bespreekt het voorstel op maandagavond 15 juni en neemt op 29 juni een 

definitieve beslissing. Voorafgaand is er op 15 juni een digitale politieke avond, waarbij het mogelijk 

is om kort in te spreken. Bestuursleden van Hobama gaan dat doen en van betrokken partijen 

hebben we gehoord dat zij dat ook doen. Het is belangrijk dat de Gemeenteraad van zoveel mogelijk 

kanten te horen krijgt hoe er over het plan Bekenschot wordt gedacht.  

Spreek in op Politieke Avond 15 juni 

Inspreken op 15 juni kan op twee manieren: schriftelijk of mondeling door een eigen verhaal te 

houden. Dat laatste heeft het meeste effect. Dat kan van huis uit op een tablet of computer. 

Insprekers krijgen de mogelijkheid om gedurende 3 minuten hun zegje te doen. Aanmelden kan via 

een aanmeldformulier op www.lochem.nl/politiekeavond of door te bellen naar 0573 289222. (Bij 

het aanmelden op het formulier invullen: tafel 1, ronde3, 20.45 uur, onderwerp Verklaring van geen 

bedenkingen Bekenschot). Dat moet voor komende donderdag 11 juni gebeuren. Normaliter hadden 

we onze leden opgeroepen om naar de politieke avond te komen in het gemeentehuis. We hadden 

een plan voor een demonstratie in gedachte, maar dat kan nu vanwege corona niet. Laten we 

daarom digitaal maar horen wat we ervan vinden. Laat even weten of je dat doet via 

info@hobama.nl. 

Strijd rond evaluatie 

Heibel rond de evaluatie schreef De Stentor deze week. Hobama voert een strijd over de evaluatie 

van het Beleidskader Zonne-energie van de gemeente. Dat is heel belangrijk. Op de eerste plaats 

http://www.lochem.nl/politiekeavond


omdat het Beleidskader zoals dat nu van kracht is, aan alle kanten rammelt. Er staan onvoldoende 

voorschriften en voorwaarden in. Het is bijna een uitnodiging aan zonnepark-bouwers om in Lochem 

zo’n installatie neer te zetten, zoals dat nu ook op Bekenschot dreigt te gebeuren. De gemeente ziet 

nu zelf in dat het Beleidskader moet worden aangepast. Dat gaat nu gebeuren. Hoera, maar er zit 

een dikke staart aan. In het huidige Beleidskader staat dat tijdens de evaluatie geen nieuwe 

aanvragen voor een installatie in behandeling mag worden genomen. Daar wringt de schoen. Op 14 

april schreef het College aan de Gemeenteraad dat het evaluatietraject is gestart. Op 17 april diende 

TPSolar haar aanvraag in. Helder toch, dat die aanvraag niet in behandeling mag worden genomen. 

Nee, zegt nu het College, wij hebben besloten dat de start van de evaluatie op 19 mei is. Kortom 

gegoochel en in alle bochten wringen om maar door te denderen met de zonneparken. We laten het 

er niet bij zitten en oriënteren ons op juridisch advies zonder dat het de leden geld kost. 

Het echte verhaal van omwonenden 

Er is nog een punt dat Hobama in de strijd gooit. Dat is de communicatie met omwonenden. Daar 

deugt nauwelijks iets van. In het afgelopen jaar heeft grondeigenaar Van der Zanden met 

verschillende omwonenden gesproken over de plannen (niet allemaal 15, omwonenden zijn niet 

benaderd en evenmin de eigenaren van huisjes op De Wakel). Daarvan heeft hij ultra korte verslagen 

en conclusies opgeschreven die zijn opgenomen in de bijlage Communicatie en Participatie bij de 

aanvraag voor het park. Die verslagen en conclusies hebben we aan de omwonenden voorgelegd. Er 

klopt niks van, zeggen ze. Verschillende omwonenden zijn verbolgen over deze manier van 

verslaglegging, maar ook over de manier waarop ze zijn benaderd. Daar heeft het bestuur een heel 

rapport van gemaakt en naar de Gemeenteraad gestuurd. Een samenvatting komt te staan op de 

website:  www.hobama.nl.  Voorwaarde voor het kunnen aanleggen van een installatie is een goede 

communicatie. Aangezien aan die voorwaarde niet is voldaan, moet de Gemeenteraad het plan 

afwijzen, schrijft Hobama in een brief. In de komende weken moet blijken hoe de raadsleden zich aan 

hun eigen voorwaarden houden.  

http://www.hobama.nl/

