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

van de ontwikkelingen en van de activiteiten.  

Dit zijn de onderwerpen: 

• Digitale jaarvergadering op 9 december 

• Mailadres werkt niet! 

• Geen schot in Bekenschot 

• Tien punten plan voor nieuw zonne-beleid 

• Doe mee aan de enquête zon en wind 

• Soap rond start evaluatie ten einde 

• Onbetrouwbare opgave legeskosten 

• RES en provincie 

 

Digitale jaarvergadering op 9 december 

Reserveer alvast in de agenda. Woensdagavond 9 december de eerste jaarvergadering van Hobama 

om half acht. Dat wordt een digitale vergadering. Hoe graag we het ook zouden willen, de 

coronamaatregelen maken het niet mogelijk om in een zaal bijeen te komen. We moeten uitwijken 

naar de computer of de smartphone. Dat doen we via het programma Zoom of Teams. Nadere 

informatie daarover volgt. Op de agenda voor de jaarvergadering staan onder meer een verslag van 

de activiteiten tot nu toe, de financiën, een begroting voor 2021 met daarin een jaarcontributie van 

10 euro, benoeming van een kascommissie en de plannen voor de komende tijd. 

Mailadres werkt niet! 

Het mailadres van Hobama: info@hobama.nl werkt momenteel niet. Dat is het gevolg van een 

computercrash, we kijken of het hersteld kan worden. Er is nog een tweede mailadres beschikbaar: 

hobama@kpnmail.nl. Wie recent een mail naar Hobama heeft gestuurd en nog geen antwoord heeft 

gehad, wordt gevraagd om die mail opnieuw te sturen. 

Geen schot in Bekenschot 

Het schiet niet op met de afwikkeling van de aanvraag voor de aanleg van een industriële zonne-

energie-installatie op Bekenschot. Dat wordt onderhand een gebed zonder end. De vraag is of hier 

nog sprake is van behoorlijk bestuur. Tussen de aanvraag van april en nu zijn inmiddels meer dan 30 

weken verstreken. Al die tijd hangt dat onzalige plan als een zwaard van Damocles boven de hoofden 

van omwonenden en Barchem. In de vergadering van juni werd geroepen dat tijdens de zomer de 

zaak zou worden beklonken met de provincie Niet dus. In september is de boel teruggegeven aan het 

College. Op hetzelfde moment had de Gemeenteraad de aanvraag ook naar de prullenbak kunnen 

verwijzen, want daar waren genoeg argumenten voor. Het deugt niet en het voldoet absoluut niet 

aan de voorwaarden die de Gemeenteraad zelf heeft opgesteld. Denk aan de gemanipuleerde 

verslaglegging door grondeigenaar Van der Zanden van de gesprekken met omwonenden.  
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Aanvrager TPSolar, gemeente en provincie zijn nog aan het kijken hoe ze de eis van de provincie voor 

8 hectare ecologische verbinding (hei, ven en schraal grasland) in het plan van 16 hectare kunnen 

vlechten. Dat lijkt volstrekt onmogelijk, ook al gezien de lange duur die met dat ‘kijken’ is gemoeid.  

Het kwalijke is dat de omwonenden en ook Hobama al maandenlang in onzekerheid zijn gedompeld. 

Op een deel van Bekenschot zijn grondwerkzaamheden aan de gang. Voor zover Hobama weet 

hebben ze niets met de mogelijke bouw van de zonne-energie-installatie te maken. 

Tien punten plan voor zonnebeleid 

Hobama heeft een tien-punten-plan opgesteld voor een nieuw beleid van de gemeente rond zonne-

energie. Dit als reactie op de evaluatie, die de gemeente heeft laten uitvoeren voor het sinds 2018 

gevoerde beleid. Daar schort blijkens de evaluatie veel aan. Hobama kan zich in grote lijnen vinden in 

de conclusies en aanbevelingen en heeft daarvoor een tien-punten-plan opgesteld. Belangrijkste 

daarin zijn dat gemeente zelf regie moet nemen waar zonne-energie-installaties kunnen komen en 

dat niet overlaten aan projectontwikkelaars. Ook moet de gemeente de zonneladder hanteren door 

eerst zon op dak te realiseren, dan zon- en windenergie op en bij industrieterreinen, bij 

infrastructuur en vuilnisbelten en pas als allerlaatste op landbouwgrond. Landschap met bepaalde 

natuur- en landschapskwalificaties zoals bij Barchem moet de gemeente uitsluiten. Voorts moet de 

betrokkenheid van bewoners veel meer gewicht in de schaal leggen en is wezenlijke financiële 

participatie van bewoners noodzakelijk; voor de helft delen in de winst. 

Lees de volledige notitie op www.hobama.nl 

Doe mee aan de enquête zon en wind 

Vanaf woensdag 25 november houdt de gemeente een digitale enquête onder de inwoners over zon- 

en windenergie. Doe mee! Laat de gemeente maar weten hoe de leden van Hobama erover denken. 

Het tien-punten-plan (zie hierboven) is een goed richtsnoer. Die enquête is een vervolg op de 

evaluatie en is een bouwsteen voor een nieuw gemeentelijk beleidsplan voor zonne- en windenergie. 

Dat opstellen van die plannen is fors vertraagd. Dat zou aanvankelijk rond december klaar zijn met 

een besluit van de Gemeenteraad. Dat wordt nu op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2021. Al 

die tijd verkeert het beleid in niemandsland. Er is voor zonne-energie een beleidskader, maar daar is 

volgens de evaluatie van alles over op te merken. Hobama heeft fel gereageerd op de uitlatingen van 

wethouder Van Zeijts dat de oude spelregels van beleid gelden tot er nieuwe zijn. Dat is laakbaar, 

zeker nu er ook nog eens een forse vertraging optreedt. Aannemelijk is dat onder een nieuw 

beleidskader een plan Bekenschot nooit goedkeuring zou krijgen. 

Soap rond start evaluatie ten einde 

De soap rond het bezwaar, dat Hobama had aangetekend tegen een besluit van B en W over de start 

van de evaluatie is afgerond. Hobama had bij de Commissie Bewaarschriften protest aangetekend 

tegen het besluit van het College op 19 mei om de evaluatie van het zonne-energie-beleidskader te 

starten en vanaf dat moment geen nieuwe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonne-

energie-installaties toe te staan. Bij de behandeling van het bezwaar moest de jurist van de 

gemeente toegeven dat het College in strijd met de wet handelde. Ze mag geen aanvragen weigeren 

en behoort ze netjes af te wikkelen. De Commissie geeft Hobama gelijk, maar zegt meteen dat het 

bezwaar niet ontvankelijk is omdat het College nooit zo’n besluit had mogen nemen. Juridische 

haarkloverij, maar het klopt. De Commissie geeft Hobama ook gelijk dat de evaluatie al begin april is 

gestart, maar dat doet niet meer ter zake, stelt ze daarbij. Immers het doel van Hobama’s bezwaar 

was om te verhinderen dat de aanvraag door de gemeente in behandeling werd genomen. De 
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gemeente moet dat op grond van de wet wel doen, dus het doel van het bezwaar is niet aan de orde. 

Om die reden schrijft de Commissie wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Opnieuw 

haarkloverij, maar het klopt juridisch. Hobama zal geen verdere stappen richting de bestuursrechter 

nemen. Dat heeft geen zin.     

Onbetrouwbare opgave legeskosten 

Hobama heeft de gemeente in verlegenheid gebracht met een onderzoek naar de leges op de aanleg 

van zonne-energie-installaties. Ook de betrouwbaarheid van projectontwikkelaar TPSolar is daarbij 

opnieuw aan de kaak gesteld. Leges worden geheven over de bouwkosten. Bij de aanvraag voor 

Bekenschot ontdekte Hobama dat TPSolar als bouwkosten afgerond 2 miljoen euro opgaf, 

resulterend in 37.000 euro aan legeskosten. 2 miljoen, dat kan nooit, zelfs een kind kan dat 

uitrekenen. In de informatiebijeenkomst vorig jaar noemde de woordvoerder van TPSolar zelf een 

bedrag van 14 miljoen euro.  

In de Stentor kwam de TPSolar-woordvoerder met een slap verweer, dat in de 2 miljoen alleen de 

kosten voor het grondwerk en de bouw van de stellages zijn begrepen. De zonnepanelen zelf niet, 

want de gemeente zou overwegen om ze uit te sluiten van het betalen van leges. Dat is niet waar. 

Heel merkwaardig ook, want bij de twee projecten die TPSolar in Lochem heeft gerealiseerd 

(Armhoede en Berkelweide) heeft het bedrijf wel een opgave gedaan van de kosten inclusief de 

zonnepanelen, zo blijkt uit het rapport dat Hobama heeft opgesteld. In werkelijkheid zou TPSolar 

voor Bekenschot ten minste 115.000 aan leges moeten betalen als het niet veel meer is, berekent 

Hobama. Kortom TPSolar probeerde voor een kleine 80.000 euro aan legeskosten te ontduiken. De 

gemeenteraad heeft er vragen over gesteld aan B en W, maar daar zijn nog geen antwoorden op. 

RES en provincie 

Samen met verschillende belangengroeperingen in de gemeente Lochem heeft Hobama een brief 

naar het College, de Gemeenteraad en de Stuurgroep RES gestuurd over de concept RES. In die brief 

dringen de gezamenlijke groeperingen eropaan dat de gezamenlijke RES-gemeenten het aanbod voor 

de aanleg van zonne- en windinstallaties fors terugschroeven. Dat zou gehalveerd moeten worden. 

De RES is overambitieus. Daarnaast willen de groeperingen dat de helft van de winst ten goede komt 

aan bewoners, dat de zonneladder wordt gehanteerd en dat bewoners veel beter bij de 

plannenmakerij betrokken worden. 

Daarnaast is er een zienswijze gestuurd naar de provincie over de actualisering van de Provinciale 

Omgevingsverordening. Daarin staan de regels waaraan de gemeente zich moeten houden bij 

ingrepen in de omgeving zoals de bouw van woningen maar ook de aanleg van zon- en 

windinstallaties. Dat laatste gebeurt veel te summier vindt Hobama. Zij draagt tal van punten aan die 

in de verordening moeten worden opgenomen. Zo moeten de gemeenten het heft in handen nemen 

bij het bepalen van locaties en ze moeten de zonneladder verplicht toepassen. 

De brieven zijn te lezen op www.hobama.nl       

 

Vragen of ideeën: stuur ze naar hobama@kpnmail.nl. Info www.hobama.nl 
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