NIEUWSBRIEF HOBAMA NR 12
Dit is de twaalfde digitale nieuwsbrief van Hobama. Geregeld houden we de leden op de
hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten.
Dit zijn de onderwerpen:
-

Vul de enquête van de gemeente nu in! De enquête is zeer suggestief, maar laat
toch je stem horen over zonne-en windenergie. Doe het uiterlijk 15 december.
Schandaal rond leges op 11 januari in de Raad. Ontduiken van 80.000 tot 100.000
euro aan leges door TPSolar ondermijnt het gedrag van alle inwoners.
RES in de Barchberichten. Halveer de ambitie aan zonne- en windenergie!
Besluiten jaarvergadering Hobama. Contributie in 2021: 10 euro, 15 euro per
huishouden en veel andere punten.

Het bestuur wenst alle leden fijne kerstdagen en een gezond 2021
Vul de enquête van de gemeente in!
De gemeente houdt momenteel een enquête om te peilen hoe de inwoners staan tegenover zonneen windenergie. Doe mee en vul de vragen in bij www.lochem.nl/energie2030. Dat kan nog tot en
met dinsdag 15 december.
Let wel op, want de enquête is ‘gekleurd en suggestief’. Neem de vraag over zonne-energie. Daar
worden allerlei vragen gesteld voor het geval een zonnepark op landbouwgrond komt. Maar die
vraagstelling is totaal verkeerd en vertoont geen enkel respect voor de zonneladder. Zonneparken
horen niet in een landbouwgebied maar op daken en vervolgens bij infrastructuur en
industrieterreinen. Pas als deze opties zijn uitgeput komt landbouwgrond in beeld. Als dat het geval
is moet het ingepast zijn in het kleinschalige karakter van het Lochemse landschap. Dat betekent
maximaal 2 tot 3 ha groot en volledig landschappelijk ingebed.
Nog een advies. Vul bij de open vraag ‘Wilt u nog iets kwijt over het onderwerp duurzame opwek van
energie aan het slot van de vragenlijst bijvoorbeeld het volgende in: De duurzame opwek moet zeer
zorgvuldig gebeuren met respect voor natuur en landschap conform de zonneladder en met
duidelijke financiële participatie van omwonenden en belanghebbenden. De aanvraag voor het
project Bekenschot in Barchem voldoet absoluut niet aan die voorwaarden en moet daarom worden
afgewezen. Verder dient de overdreven ambitie in het RES-concept worden teruggebracht tot
realisme, oftewel halvering van de genoemde ambitie.
Schandaal rond leges 11 januari in de Raad
De gemeenteraad gaat pas op 11 januari praten over het schandaal rond de leges voor het project
Bekenschot. Afgelopen maandag kwam wegens tijdgebrek dit punt niet meer aan bod. Hobama heeft
de kwestie rond het ontduiken van het betalen van leges aangezwengeld. Daarbij blijkt dat TPSolar,
die zelf opgave moet doen voor de leges, 80.000 tot 100.000 euro te weinig heeft opgegeven.

De fractie Meedenken met Lochem heeft met steun van de PvdA een motie ingediend over deze zaak
en roept het College op tot controle en sanctie. Blijft dat uit, dan ondermijnt dat het gedrag van de
inwoners van Lochem over het betalen van belastingen. Waarom zou je dat nog doen, als een bedrijf
ongestraft de boel kan ontduiken?
Leden van Hobama kunnen hun stem laten horen. Bestook raadsleden, die u kent met uw
ongenoegen over deze kwestie. Roep ze op om te stoppen met contacten met TPSolar. Het bestuur
heeft dat in een brief aan de Raad gedaan, maar het helpt als ook individuele inwoners reageren.
RES in de Barchberichten
In de Barchberichten heeft een artikel gestaan over de concept-RES en de energietransitie. Het is
jammer dat daarin de opvattingen van de inwoners van Barchem over het plan Bekenschot en de
opvattingen van de gemeenteraad over de concept-RES ontbreken. De Raad vindt net als Hobama de
ambitie van de RES om zonneparken en windturbines aan te leggen zwaar overtrokken. Als de RES
gewoon doet wat de regering vraagt kan die ambitie met de helft worden verlaagd. Dat betekent de
eerstkomende tien jaar geen 250 ha aan zonne-energie-installaties in Lochem, maar hooguit 125 ha
en geen vier windturbines, maar twee.
Besluiten jaarvergadering Hobama
Een handjevol leden heeft woensdag deelgenomen aan de digitale jaarvergadering/ algemene
ledenvergadering van Hobama. Qua aantal was de opkomst met veertien deelnemers veel minder
dan verwacht, inhoudelijk was het een heel goede bijeenkomst. In anderhalf uur tijd werd de agenda
besproken. De volgende besluiten zijn genomen:
-

-

-

-

De contributie voor 2021 wordt tien euro per lid, vijftien euro per huishouden (max twee).
Begin volgend jaar worden de nota’s per mail verstuurd.
Rob Meuter en Aart Veenbrink vormen de kascommissie. Als zij de financiële stukken
goedkeuren, is de vergadering akkoord met het verlenen van decharge aan het bestuur. Het
gepresenteerde financiële verslag wordt daartoe op enkele detailpunten verbeterd.
Het jaarverslag en de beleidsnotitie voor komend jaar kregen volledige instemming van de
vergadering. Kort gezegd, de vereniging gaat voort op de huidige voet: alles doen om de
komst van een industriële zonne-energie-installatie in Barchem te voorkomen. Druk zetten
bij College en de Raad, RES en provincie en eventueel juridische stappen ondernemen.
Volgens de statuten is de termijn verstreken om het lidmaatschap op te zeggen via een
briefje of mail aan het secretariaat. Dat moet voor 1 december. Omdat die datum bij
menigeen niet bekend is, besloot de vergadering om die termijn eenmalig te verlengen tot
en met 31 december van dit jaar.
Op de website www.hobama.nl komen actuele notities te staan die betrekking hebben op
zonne- en windenergie.
Leden worden opgeroepen om zich aan te melden voor een bestuursfunctie of voor een
deeltaak. Hulp is hard nodig!

In de vergadering kwamen verschillende punten aan de orde zoals de stand van zaken rond de
aanvraag van voor het project Bekenschot (geen vooruitgang), de evaluatie en het nieuwe
beleidskader zonne- en windenergie (vertraagd, op zijn vroegst tweede kwartaal 2021) en de kwestie
rond het ontduiken van 80.000 tot 100.000 euro aan leges door TPSolar.

