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Zo vlak voor de feestdagen een nieuwsbrief van Hobama. Allereerst om u allemaal mooie
dagen toe te wensen en een sprankelend nieuw jaar, waarin corona ons niet al te zeer dwars
zit. Maar de nieuwsbrief is ook bedoeld om u kort bij te praten over de stand van zaken rond
Bekenschot.
In de nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•
•
•

Stilte, maar plan is nog niet van tafel
Wordt de provincie onze vriend?
Gesprek met TPSolar/Van der Zanden afgebroken
Juridisch: kijk naar de rechtsbijstand verzekering
WOB boordevol zwartgelakte regels
Hobama doet mee met lokale aanpak

Dan nog een belangrijke mededeling. Aan het eind van het jaar moet Hobama eigenlijk een
ledenvergadering houden. Dat is niet goed mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Een
digitale vergadering is ook geen goede oplossing. Het bestuur verschuift gezien de
omstandigheden de vergadering door naar een moment dat we weer met een grote groep
bij elkaar kunnen komen zonder de dreiging van besmetting.
Stilte, maar plan is nog niet van tafel
Het is al een tijdje stil rond het mogelijke zonnepark Bekenschot. Dat wil niet zeggen dat dit
onzalige plan van tafel is. Nog steeds geven de initiatiefnemers TPSolar en de Brabantse
projectontwikkelaar Marcel van der Zanden aan dat ze het plan willen doorzetten. Het staat
ook nog steeds op een lijstje dat de gemeente verspreidt over de te realiseren projecten.
Bekenschot aangevraagd, staat er. Daar had moeten staan de Gemeenteraad heeft de
aanvraag teruggegeven aan het College van B. en W. Van die kant is het oorverdovend stil,
op dat lijstje na dan. Wel heeft het College met instemming van de Raad voorlopig
aanvragen voor windturbines en grootschalige zonneparken heeft stil gelegd. Wethouder
Henk van Zeijts maakt daar dan steeds de kanttekening bij dat dat stil leggen niet geldt voor
in behandeling zijnde aanvragen, Bekenschot dus. Hopelijk denkt de gemeenteraad daar
anders over.
Wordt de provincie onze vriend?
Ondertussen zijn er vooral op provinciaal gebied ontwikkelingen, die gunstig lijken voor het
afblazen van een zonnepark in Barchem, maar niet te vroeg juichen. In januari wordt de
Actualisatie van de Omgevingsverordening van kracht. Die verordening geeft aan waar een
gemeente zich aan moet houden bij bestemmingsplannen. Daar vallen ook zonneparken
onder. Het lijkt erop dat de provincie via de verordening gemeenten aangeeft, dat ze in
kwetsbare gebieden voor de natuur zoals Bekenschot geen grote zonneparken moeten
aanleggen. In een bespreking in Provinciale Staten zei Gedeputeerde Van der Meer letterlijk

"Geen grote zonneparken in Groene Ontwikkelingszones, wij letten daar scherp op.” Zo
wordt mogelijk de provincie de vriend van Hobama.
Gesprek met TPSolar/Van der Zanden afgebroken
Onder leiding van twee gespreksbegeleiders en op verzoek van wethouder Van Zeijts zijn er
gesprekken geweest tussen het bestuur van Hobama en directeur Hendriks van TPSolar en
projectontwikkelaar en grondeigenaar Van der Zanden. Gezamenlijk willen zij het zonnepark
Bekenschot realiseren. Vooraf heeft het bestuur als voorwaarde gesteld dat deze gesprekken
absoluut niet mogen worden gezien als enige vorm van inspraak of betrokkenheid van
Hobama bij dat plan. Ook hebben we in september met de leden overlegd of we met de
beide initiatiefnemers verder willen praten over een vernieuwd plan dat ze uitwerken. Het
antwoord in die vergadering was ja, het is beter om in gesprek te blijven. Uitgerekend op het
moment dat we inzage zouden krijgen in het vernieuwde plan, zijn de gesprekken door de
beide gespreksbegeleiders afgebroken. Wat daar precies achter zit, weten we niet, maar
krijgen we nog te horen.
Juridisch: kijk naar de rechtsbijstand verzekering
Stel dat het plan toch weer ter tafel komt en de gemeenteraad stemt voor. In dat geval of
misschien ook al eerder kan het nodig zijn om juridische bijstand in te roepen. Daarvoor
hebben verschillende leden eerder al geld ter beschikking gesteld. Maar juristen zijn duur,
dus dat geld is snel op.
Nu doet zich de mogelijkheid voor dat de rechtsbijstand verzekering een oplossing biedt.
Verschillende verzekerden kunnen daarbij hun krachten bundelen, door gezamenlijk een
beroep te doen op die verzekering. Dat verhoogt de kans van slagen. Kortom: heeft u een
rechtsbijstand verzekering en wilt u die ook eventueel inzetten voor het tegenhouden van
het zonnepark, neem dan contact op met onze secretaris Henk Meulenveld. Doen, het kan
ons juridisch sterker maken.
WOB boordevol zwartgelakte regels
Opnieuw de groene ontwikkelingszones en ecologische verbindingszones. Hobama wilde van
de RES Cleantechregio weten wat de argumenten waren om die zones vogelvrij te verklaren
voor de aanleg van zonneparken, terwijl diezelfde RES begin dit jaar dat ze onder nee en
nee, tenzij zouden vallen. Een fatsoenlijk antwoord bleef uit. Daarop heeft Hobama met een
beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) bij de RES die argumentatie opgevraagd.
Wat is er over besproken en geschreven? Het antwoord – ruim een maand later dan de wet
voorschrijft - bestond grotendeels uit zwart gelakte pagina’s, waarmee Hobama ook de
krant haalde. Er is nu bezwaar aangetekend tegen dit antwoord. Dat bezwaar moet dan
worden ingediend bij de burgemeester van Apeldoorn en het College van Apeldoorn. Op dit
moment is er nog geen antwoord binnen, al had dat er wel moeten zijn. Wordt vervolgd.
Overigens heeft Hobama zich uitgesproken tegen het RES- aanbod dat de zes gemeenten in
de Cleantech Regio willen doen voor de energietransitie. Er is geen draagvlak voor dit
aanbod en er mankeert van alles aan. Reden genoeg om nee te zeggen tegen de RES en ja
tegen een zorgvuldige en door inwoners gedragen energietransitie.

Hobama doet mee met lokale aanpak
Samen met de Dorpsraad Contact wil Hobama meedoen aan een initiatief, dat eerder in het
Larense Broek is uitgevoerd. De buurt onderzocht hoe en of het Larense broek
energieneutraal kon worden, zonder dat er sprake zou zijn van het plaatsen van torenhoge
windturbines. Daarvoor stelde ze een rapport op. Energieneutraal kan. Daarmee gaat de
buurt aan de slag. De Dorpsraad en Hobama zijn nu van plan om iets soortgelijks te doen. De
gemeente ondersteunt die plannenmakerij deels met een subsidie. Hobama kan zich op deze
manier van een constructieve kant laten zien.
Tot slot. Nogmaals fijne feestdagen en een 2022 zonder de komst van zonnepark Bekenschot

