
NIEUWSBRIEF HOBAMA  
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van Hobama in het nieuwe jaar. Het is al de tweede helft 

van januari, maar een nieuwjaarswens is nog zeker op zijn plaats. Een heel goed 2021 

gewenst, waarin we het virus de baas worden en hopelijk terugkeren naar meer normale 

omstandigheden. En ook een jaar waarin hopelijk een definitieve streep gaat door het 

onzalige plan Bekenschot.  

Dit zijn de onderwerpen:  

- Bekenschot brokkelt af 

- Leges in de Gemeenteraad 

- TPSolar in kwaad daaglicht 

- RES: geen zonnepark in ecologische verbindingszone 

- Omgevingsvisie en biodiversiteitsnota 

- Bewonersavonden zon en wind 

- Contributie 2021  

Bekenschot brokkelt af 

Het zijn spannende weken voor het plan Bekenschot. Het lijkt dat de haalbaarheid van het plan van 

TPSolar langzaam maar zeker afbrokkelt. De ontwikkelingen van de laatste tijd wijzen daarop. Dan 

gaat het met name over de natuureisen die de provincie stelt. In juni gaf de provincie de gemeente te 

verstaan dat er in het plan 8 hectare ecologische verbindingszone moet worden aangelegd in de 

vorm van hei, een grote poel en nat grasland. Voor de gemeenteraad was dat aanleiding om de 

aanvraag terug te geven aan het College van B en W. Hoe TPSolar dat binnen de ingediende aanvraag 

kan realiseren is een raadsel. In de pers gaf de directeur van TPSolar aan dat de provincie nu zou 

volstaan met 3 tot 4 ha. De provincie geeft eveneens in de pers aan dat het 8 ha blijft. Welles-nietes. 

Als het 8 ha blijft, is het plan economisch niet te realiseren, stelt de directeur. Nu maar hopen dat de 

provincie voet bij stuk houdt. 

Leges in de Gemeenteraad 

Komende maandagavond komt de legesaffaire, sommigen spreken van het legesschandaal, aan de 

orde in de gemeenteraad. Vanaf kwart voor tien vergadert de Raad. De beraadslagingen zijn te 

volgen via https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/politieke-avond . Daar 

komt een zogeheten motie vreemd aan de orde die de partij Meedenken met Lochem heeft 

ingediend met steun van de PvdA. De motie haakt in op de kwestie, die Hobama aan het licht heeft 

gebracht. Het bleek dat de initiatiefnemer voor het plan Bekenschot een bedrag van iets meer dan 2 

miljoen euro opgaf als bouwkosten met daarbij een opgave van 37.500 euro aan legeskosten. 

Iedereen die in maart vorig jaar bij de informatiebijeenkomst van TPSolar is geweest, heeft daar door 

het bedrijf een bedrag van 14 miljoen euro horen noemen inclusief de kosten voor de aanleg van een 

elektriciteitskabel naar het verdeelstation in Borculo. Die 1 tot 2 miljoen euro kostende kabel valt 

niet onder de leges, maar de rest wel. Uitgaande van die bedragen heeft TPSolar zo’n 80.000 euro te 

weinig aan leges weergegeven. Het bedrijf verweert zich in een brief dat ze op basis van uitlatingen 

van de gemeente ervan uitging dat alleen leges gold voor de onderbouw en niet voor de panelen. De 

gemeente ontkent en draagt daarvoor ook mails en brieven aan. Nu het ontduiken aan het licht is 

gekomen, belooft de TPSolardirectie nederig dat het alsnog de leges volledig gaat betalen. Ja, ja.  

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


TPSolar in kwaad daglicht 

In de brief schrijft TPSolar dat Hobama het familiebedrijf in een kwaad daglicht stelt. Dat doet 

Hobama inderdaad. Wie gemeentelijke belastingen op zo’n forse manier wil ontduiken, hoort in een 

kwaad daglicht te worden gesteld. Temeer omdat het bedrijf het al eerder met de waarheid niet 

nauw nam. Eerst manipuleerde het bedrijf op grove wijze de gesprekken met omwonenden, 

negeerde het de provinciale voorschriften ten aanzien van de natuur en bracht daarmee de 

wethouder in het nauw en het geeft niet precies prijs wat de eigenlijke bedoeling is 36 ha in plaats 

van 16 ha. Overigens is TPSolar geen familiebedrijf, maar maakt het deel uit van de Duitse groep 

Solar Konzept GmbH. Een voorbeeld van het wegsluizen van de Nederlandse miljoenensubsidies voor 

de energietransitie naar het buitenland. De Stentor openbaarde dat in een uitgebreid artikel, dat tot 

Kamervragen heeft geleid. 

RES: geen zonnepark in ecologische verbindingszone 

In een chaotische digitale informatiebijeenkomst heeft de RES-vertegenwoordiger een opmerkelijke 

uitspraak gedaan. De RES, waarvan de gemeente Lochem deel uitmaakt, vindt dat er geen 

zonneparken mogen komen in de natuurgebieden, in ecologische verbindingszones, het Gelders 

Natuurnetwerk en in Groene Ontwikkelingszone. Bij dat laatste hoort de aantekening dat het in zeer 

uitzonderlijke gevallen wel zou kunnen. Wat zeer uitzonderlijk is, is niet aangegeven. Laat nu 

Bekenschot in een ecologische verbindingszone van 16 ha liggen en in een Groene 

Ontwikkelingszone. Bovendien schuurt het aan het Gelders Natuurnetwerk. Kortom het zou 

buitengewoon raar zijn als Lochem via de RES zegt dat er geen zonnepark in ecologische 

verbindingszones en Groene Ontwikkelingszones mogen komen en thuis in Lochem zou de gemeente 

ineens vinden dat het wel mag. Dat heet spreken met een gespleten tong. 

Omgevingsvisie en biodiversiteitsnota 

De gemeente heeft een biodiversiteitsnota uitgebracht en is bezig met het opstellen van een 

Omgevingsvisie. Dat laatste geeft het beleid aan voor de ruimtelijke inrichting van de gemeente 

Lochem in de komende jaren. Hobama gaat reageren op de houtskoolschets voor deze 

Omgevingsvisie. Kern van die reactie is dat de visie in tegenspraak is met zichzelf. Aan de ene kant 

worden natuur en landschap in Lochem opgehemeld en als uiterst belangrijk voor de gemeente 

worden bestempeld. Aan de andere kant geeft de visie aan dat er ruimte moet zijn voor windturbines 

en zonnevelden op landbouwgrond in dat zo opgehemelde landschap.  

 Bewonersavonden zon en wind 

De gemeente is aan de slag met het maken van nieuw beleid voor zonne-energie en windenergie. 

Daarvoor zijn er op 3 en 10 februari informatiebijeenkomsten. Voor Hobama belangrijke 

bijeenkomsten omdat hier de basis wordt gelegd voor een sterk aangepast beleid. Leden die mee 

willen praten kunnen mogelijk nog via het aanklikken van hier registreren. Weliswaar is de inschrijving 

gesloten, maar het is het proberen waard om alsnog in te schrijven. 

Contributie 2021 

Los van deze nieuwsbrief komt er voor de leden een mailtje aan voor de betaling van de contributie 

in 2021. Die contributie is in de jaarvergadering vastgesteld op 10 euro per lid en 15 euro per 

huishouden (maximaal twee personen). Die bijdrage is nodig om het werk van Hobama mogelijk te 

maken. 

http://r.nws.citisens.nl/mk/cl/f/RVke3IG3d9JIYv95_aIW9apaaLM739pbupP5wPpfrWPQRtWnh1yOUavHasZvShQsPlVthcyriOlBlll0UCXAzPW757saxC8jnFuxlQt6uuGAuX38iXSV8xQxZZdBgVpnK5PsQmlhpGy3Wn8qrkyREjoaMDDikpicCt2nPh_e051GrKGIN33zEE_UBrASyfo9lMyighGkIdXFAvNlC_5rQhXp1bWeQbNUrjWGCe1yPk8CmYib0ixt4mzIGO-U-9_7vPJiRes4CGYM-0jUNtIHsK8D5bJkBkgViiGF-MiJGNemHeetV7kDQmN2yn_XGkqBKE71rl7iqh4SJ2xnPy3FOT8

