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

hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten.  

Dit keer als onderwerpen: 

• Unicum met derde Politieke Avond op 6 juli 

• Beslissing op zijn vroegst op 8 september 

• Hobama voert geen hetze 

• Grootste industriële bouwwerk in het landelijk gebied 

• Vernietigend advies provincie 

• In de prullenbak ermee 

• Verklaring van Geen Bedenkingen 

• Evaluatie Beleidskader Zonne-energie 

Unicum met derde Politieke Avond op 6 juli 

De plannen voor een zonnepark op Bekenschot zorgen voor heel veel rumoer en gedoe. 

Komende maandagavond 6 juli praat de gemeenteraad voor de derde keer met insprekers 

over de plannen. Het is een unicum in Lochem dat het inspreken voor de derde keer plaats 

vindt. Dat gebeurt tijdens een zogeheten digitale politieke avond. Van kwart voor negen tot 

half tien zijn de insprekers voor Bekenschot aan de beurt. Iedereen kan die politieke avond 

thuis op de computer of tablet volgen via 

https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/politieke-avond.html  

Beslissing op zijn vroegst op 8 september 

Het gaat om de insprekers, twaalf personen, die ook al eerder aan bod zijn geweest. De 

raadsleden kunnen nu aan hun vragen stellen. Zo sleept deze kwestie zich voort en blijft de 

onduidelijkheid ontstaan. Een beslissing wordt er niet genomen. Dat is op zijn vroegst na de 

vakanties mogelijk als de gemeenteraad op 8 september weer bijeen komt. 

De gemeenteraad volgt altijd een soort drietrapsraket om tot een oordeel te komen. Eerst is 

er de zogeheten beeldvorming, waarbij insprekers hun zegje over een voorstel kunnen doen. 

In dat stadium zitten we nu. Daarna volgt de meningsvorming, waarbij de raadsleden met 

het College in debat gaan over een raadsvoorstel. Het geheel wordt dan afgerond met 

besluitvorming. Op zijn vroegst op 8 september, maar het kan ook nog later worden. 

Hobama voert geen hetze 

Het gaat er bij die inspraakronde soms hard aan toe. Hobama kreeg van TPSolar het verwijt 

dat ze een hetze voert tegen het plan. Dat zijn zware woorden. Hetze wil zeggen een 

haatcampagne. Wat Hobama doet is allesbehalve een hetze. Wij komen op voor de belangen 

van de bewoners, maar zeker ook voor het belang van ons fraaie landschap. In dat 

https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/politieke-avond.html


landschap, dat door de overheid van de meest mooie kwalificaties is voorzien, hoort een 

zonnepark niet thuis.  

Grootste industriële bouwwerk in het landelijk gebied 

Met zijn 35.000 panelen zou het park het grootste industriële bouwwerk in het landelijk 

gebied van de gemeente Lochem worden. Dat moet er niet komen. Het is een schandvlek 

voor Barchem. Wij zijn op zich geen tegenstander van zonneparken, maar leg ze op beter 

geschikte plekken neer. De gemeente hoort op die locaties regie te voeren, maar zij doet dat 

niet. Zij laat zich leiden door initiatiefnemers, die uit zijn op de riante SDE-subsidiepot die de 

overheid voor zonneparken heeft ingericht. De initiatiefnemers in Barchem, TPSolar en 

grondbezitter en projectontwikkelaar Van der Zanden laten zich daarbij van een slechte kant 

zien. Hun onjuiste (leugenachtige) rapportage van de gesprekken met omwonenden is daar 

een voorbeeld van. Onbegrijpelijk als de gemeenteraad hiermee genoegen zou nemen. 

Vernietigend advies provincie 

Rond het plan is recent opnieuw commotie ontstaan omdat de provincie een vernietigend 

advies heeft uitgebracht. Het plan moet fors aangepast worden om 8 hectare nieuwe natuur 

te realiseren. Natuur die een ecologische verbinding mogelijk maakt tussen de 

natuurgebieden Stelkampsveld en Hagenbeek. Er moet nieuwe natuur komen in de vorm 

van venachtige laagtes, vochtige heide en vochtig (hei)schraalland plus eventueel een ven. 

De toplaag moet worden afgegraven. Hakhoutsingels en bramen zijn nodig. Provincie, 

gemeente en TPSolar gaan in de komende vakantiemaanden puzzelen hoe ze dat voor elkaar 

kunnen maken. Vraag is daarbij ook of het plan dan binnen de door de gemeente geëiste 16 

hectare blijft of niet. Het kan ook betekenen dat er aanzienlijk minder panelen komen. 

Niemand die het op dit moment weet. 

In de prullenbak ermee 

Er is nu een ingewikkelde situatie ontstaan, want volstrekt onduidelijk is welk plan nu door 

de Raad beoordeeld moet worden. Formeel moet de Raad een beslissing nemen over het 

eerder op 17 april ingediende plan, maar iedereen kan eigenlijk op zijn klompen aanvoelen 

dat er nu een nieuw plan nodig is. Dan zou het hele circus opnieuw moeten. De Raad kan 

ook het allerbeste doen door het hele idee voor een zonnepark in Barchem naar de 

prullenbak te verwijzen.   

Verklaring van Geen Bedenkingen 

Het raadsvoorstel gaat om het afgeven van een zogeheten Verklaring van Geen Bedenkingen 

over de aanvraag van TPSolar. Dan kan het College het verder afwikkelen. Als de raad 

eenmaal ja gezegd heeft tegen de Verklaring is het lastig om het plan nog van tafel te vegen. 

Naar het oordeel van Hobama zijn er inmiddels zoveel bedenkingen tegen het plan, dat het 

moet worden afgeschoten. Een belangrijk argument hiervoor is de volstrekt mislukte “goede 

communicatie” met omwonenden. Het Beleidskader Zonne-energie schrijft dat voor. In de 

gemeente Dalfsen zijn daarom recent twee plannen van TPSolar voor de aanleg van 

zonneparken afgewezen. Goed voorbeeld, doet goed volgen, temeer doordat overal in den 



lande inmiddels op de rem wordt getrapt met de onbesuisde aanleg van zonneparken. In 

drie provincies zijn inmiddels de aanvragen stil gelegd. Nu Gelderland nog. 

Evaluatie Beleidskader Zonne-energie 

Ondertussen is in de gemeente Lochem een evaluatie aan de gang over het Beleidskader 

Zonne-energie. Iedereen kan nog een reactie geven. Hobama doet dat, maar individuele 

leden kunnen dat zeer zeker ook doen.  


