
NIEUWSBRIEF HOBAMA  
Hier weer een  digitale nieuwsbrief van Hobama.  

Dit zijn de onderwerpen:  

- Bekenschot nog niet van tafel 

- Zonnepark in ecologische verbindingszone wordt nu ‘nee, tenzij’ 

- Slotavond wind en zon 

- Kascommissie akkoord 

Bekenschot nog niet van tafel 

Het is tenenkrommend maar het plan voor de aanleg van een zonnepark op Bekenschot is nog steeds 

niet van tafel. TPSolar wil de aanvraag doorzetten. Hoe dat nieuwe plan eruit ziet en hoe rekening 

wordt gehouden met de eis van de provincie voor 8 hectare nieuwe natuur (hei, schraalgrasland en 

een ven) is volstrekt onduidelijk. Hobama is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming 

van dit nieuwe plan. Over betrekken van inwoners en belangenorganisaties gesproken. Wel doet de 

gemeente een poging om mediation in te zetten, dat wil zeggen gesprekken vlot te trekken. Het 

bestuur van Hobama heeft daar nog heel veel vragen bij. 

Zonnepark in ecologische verbindingszone wordt nu ‘nee, tenzij’ 

Geen zonnepark in ecologische verbindingszones en ook niet in groene ontwikkelingszones, de 

laatste met een bepaling nee, tenzij. Hobama kon haar oren bijna niet geloven toen de RES dit tijdens 

een informatieavond naar voren bracht. Het zou het definitieve einde van Bekenschot betekenen. Op 

vragen van Meedenken met Lochem heeft het College geantwoord, dat het zich niets aantrekt van de 

uitspraken van de RES. De gemeente zelf bepaalt waar zonneparken mogen komen, schrijft ze. In een 

brief aan de RES heeft Hobama tekst en uitleg gevraagd. Dat de uitspraken zijn gedaan wordt niet 

ontkend, wel wordt aangegeven dat nu voor de ecologische verbindingszones de bepaling nee, tenzij 

geldt. Dat hebben ambtenaren en stakeholders bepaald. Wie die ambtenaren en stakeholders zijn is 

een groot raadsel. Opnieuw heeft Hobama een brief naar de RES gestuurd met de vraag, met de 

vraag wat het motief is om nu over te stappen over nee, tenzij.  

Slotavond  Zon en Wind 

Woensdagavond 24 maart is er een slotbijeenkomst van een serie inspraakavonden die de gemeente 

heeft gehouden over zon en wind. Hobama is uiterst kritisch over deze zogenaamde inspraak. 265 

inwoners hebben aan die avonden deelgenomen. Dat is slechts 0,78 procent van het totale 

inwoneraantal. Die avonden verliepen bovendien chaotisch en datzelfde geldt voor de rapportage. Zo 

heeft de gemeente een factsheet gemaakt aan de hand van een bewonersenquête over zon en wind. 

Die geeft een totaal vertekend beeld. Alleen het antwoord op de gesloten vragen wordt 

gepresenteerd, niet de open antwoorden, die een kritisch tot zeer kritisch geluid laten horen. Alleen 

al op zon worden 12 pagina’s aan kritische antwoorden gegeven, in totaal zeker 300 antwoorden. 

Waarom wordt dat in de presentatie van de fact sheet verdoezeld, vraagt Hobama zich af? Misschien 

is het nog mogelijk om je aan te melden voor woensdagavond. Klik dan hier: AANMELDEN. 

Kascommissie akkoord 

De kascommissie van Hobama, bestaande uit Rob Meuter en Aart Veenbrink heeft haar goedkeuring 

gegeven aan de financiële stukken voor 2019 en 2020. Tevens geeft zij aan dat ze voorstelt het 

https://zoom.us/meeting/register/tJcscuqupjspGNC0eUFS7tOal8g-GzReef3a.


bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dat is bij deze verleend, 

overeenkomstig een eerder besluit in de jaarvergadering. 

 


