Barchem, 26 mei 2020

HOBAMA

Aan het College van B&W van de gemeente Lochem

p/a Vordenseweg 4
7244 PS Barchem

Onderwerp: Verklaring van Geen Bedenking vergunningaanvraag Zonnepark Bekenschot en
besluit start evaluatie Beleidskader Zonne-energie ( zaak nr 2020-172013 en zaak nr 20920172327).

Geachte leden van het College van B&W.

HOBAMA is het niet eens met uw besluit van 12 mei j.l.
(1) om de vergunningaanvraag voor het zonnepark Bekenschot in behandeling te nemen
(2) en de definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen te delegeren aan het College.
Tevens is HOBAMA het niet eens met uw besluit van 19 mei j.l.
(3) Om 19 mei als startdatum voor de evaluatie van het Beleidskader Zonne-energie te
nemen.
Wij maken bezwaar tegen deze besluiten.
Op 10 mei richtten wij ons reeds tot de Raadsfracties met een gelijkluidende melding, vooral
toegespitst op de startdatum van de evaluatie.
Ons bezwaar is gestoeld op de volgende constateringen:
a. Wat de startdatum voor de evaluatie betreft:
1- De verantwoordelijk wethouder gaf vorig jaar na aandrang vanuit de Raad aan dat de
evaluatie van het beleidskader wordt vervroegd. Wij hebben de achterliggende
stukken opgevraagd en niet ontvangen. We zullen ze nu opvragen via een beroep op
de WOB. Overigens in andere voorkomende gevallen hebben wij steeds zeer correct
de gevraagde informatie ontvangen.
2- In antwoord op vragen van de CDA fractie op 10 december 2019 is april als
startdatum uitdrukkelijk vermeld: “In/rond april starten we het proces met
meedenken en inspraak voor het opstellen van een beleidskader grootschalig wind en
met de evaluatie beleidskader zon (afronding van beide zijn voorzien in het derde
kwartaal). Tegelijkertijd bespreekt de gemeenteraad de concept-RES en ook daar
kunnen inwoners inspreken.”.

3- In de raadsvergadering van 9 maart sprak de wethouder over de start van de
evaluatie ‘binnenkort’. Wat is binnenkort?. Het kan niet anders of hij refereerde aan
de eerder genoemde datum van 10 december uit de beantwoording van de vragen.
4- In een overleg met een afvaardiging van het bestuur van de vereniging Hobama op
10 april j.l. heeft de wethouder in het bijzijn van zijn ambtenaar eveneens bevestigd,
dat de evaluatie begin april is begonnen. De ambtenaar had inmiddels de offertes
binnen van de bureaus voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. In de
verslaglegging is dit ook als zodanig weergegeven en niet tegengesproken door de
wethouder of de betrokken ambtenaar.
5- Op 14 april j.l. schrijft het College aan de Gemeenteraad in een brief onder de titel
Gewijzigde planning inspraak Klimaat en Energie: ‘Het evaluatietraject beleidskader
zon is inmiddels opgestart’.( zaak nr 2020-171077)
6- Tot onze verbazing "besluit" uw College dat de evaluatie start op 19 mei. Deze
zoveelste "startdatum" zien wij in relatie tot de datum van indiening van de
omgevingsvergunningaanvraag op 17 april door TPSolar en om deze daarop af te
stemmen.
Wij zijn van mening en stellen op basis van uw diverse bevestigingen vast, dat de
evaluatieprocedure reeds is gestart begin april met het afwikkelen van de opdracht voor het
inschakelen van een extern bureau. Uw College heeft ook richting Gemeenteraad op 14 april
al schriftelijk richting Gemeenteraad bevestigd dat de evaluatie is opgestart.
Dientengevolge is het Beleidskader Zonne-energie uit 2018 leidend en bepalend dat tijdens
de evaluatie geen aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een groot zonnepark (in
wezen een industriële zonne-energie-installatie van 16 – 30 ha) in behandeling worden
genomen.
U zult begrijpen dat wij als HOBAMA vinden dat u zich door dit gegoochel met data en
beslismomenten niet houdt aan uw eigen beleid. De positie, belangen en de rechten van
omwonenden, bewoners en recreanten van Barchem en omgeving en van HOBAMA op een
zorgvuldige behandeling van de aanvraag voor het Zonnepark Bekenschot dreigen hierdoor
ernstig te worden geschaad.
Wij vinden dat het College zich dient te houden aan de consequenties van de eerder
afgegeven startdatum van de evaluatie te weten 14 april (of eerder) Eens te meer vanwege
het conflictueuze situatie die inmiddels rond het zonneparkproject is ontstaan. Dat alleen al
vraagt om de evaluatie voorrang te geven.
b. Verklaring van Geen Bedenkingen
Wat betreft Uw besluit om de vergunningaanvraag voor het zonnepark Bekenschot in
behandeling te nemen en bovendien de definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen te
laten delegeren aan het College, kan HOBAMA zich onmogelijk voorstellen dat U geen
bedenkingen heeft tegen de aanvraag. Alleen al uit de op 20 april aan de Gemeenteraad
aangeboden door 231 ondertekende petities, de 81 personen die op de "inloopavond "van
TPSolar op 2 maart j.l. tegen de komst van het zonnepark tekenden en aan de omvang van
onze ledenachterban kunt u afleiden dat er grote bezwaren zijn tegen de aanvraag. Ook uit

de gesprekken die wij met verschillende Raadsfracties en de wethouder hebben gevoerd
mogen deze bezwaren blijken. Wij zullen tegen de aanvraag, indien deze desondanks toch
binnenkort in behandeling wordt genomen zeker een zienswijze indienen, alsmede de
Raadsfracties verzoeken om geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven en zeker niet
het afgeven van een eventuele definitieve verklaring te delegeren aan B&W. Tegen de door
Uw College genomen besluiten op 12 en 19 mei ten aanzien van het in behandeling nemen
van de aanvraag dienen wij bezwaar in.
Hoogachtend namens de vereniging HOBAMA
Hans Siemes, voorzitter
Email: hanssiemes@planet.nl
Tel.: 06 51547553

NB: Een afschrift van deze brief zonden wij aan de Raadsfracties

