
NIEUWSBRIEF HOBAMA NR 2 

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

hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten. 

Allereerst willen we ons medeleven uitspreken aan het gezin van onze secretaris Henk 

Meulenveld, waarvan op dinsdag 10 december zijn echtgenote Willy Meulenveld - 

Ruiterkamp is overleden. We wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe met het dragen van 

het verlies. 

Gemeenteraad begrijpt onrust 

Met verschillende gemeenteraadsfracties heeft het bestuur van Hobama in de afgelopen 

weken gesprekken gevoerd. Drie fracties – VVD, PvdA en D66 – lieten het jammer genoeg 

afweten. Met  Gemeentebelangen, CDA, Groen Links en Meedenken met Lochem is 

uitgebreid overlegd. Bij alle vier was er begrip voor de onrust die in de buurt, maar intussen 

in heel Barchem is ontstaan over de mogelijke komst in de Vrochterhoek van een of meer 

zonneparken (we hebben het eigenlijk liever over industriële zonne-energiecentrales, want 

met een park heeft het weinig te maken). 

Het laatste plan dat nu circuleert is een zonnepark van 16 hectare bij Bekenschot grenzend 

aan de Ruurloseweg.  16 hectare is gigantisch. Het betekent dat de entree van Barchem gaat 

bestaan uit zonnepanelen. 

Succesjes bij overleg (1) 

Er zijn succesjes geboekt bij het overleg met de raadsfracties. Niet dat de plannen voor een 

of meer zonneparken in Barchem nu van de baan zijn, maar de gemeenteraadsfracties 

bewegen. Hobama begrijpt heel goed, dat een energietransitie naar zon- en windenergie en 

mogelijk andere energievormen noodzakelijk is. Maar het kan niet zo zijn dat zomaar lukraak 

in het fraaie landschap zonneparken worden aangelegd, gedreven door geldbeluste 

initiatiefnemers, die willen profiteren van een perverse subsidieregeling. Verschillende 

raadsleden onderschrijven dat die subsidies buitensporig hoog zijn.  

Succesjes bij overleg (2) 

In de gesprekken heeft het bestuur van Hobama ingebracht, dat er een fatsoenlijke afweging 

moet zijn om te bepalen waar wel en waar geen zonneparken kunnen komen. Nadrukkelijk 

hebben we daarbij de zonneladder ingebracht, die de Tweede Kamer, de regering en de 

provincie voorschrijven. Bij de zonneladder kiest de overheid eerst voor aanleg van 

zonnepanelen op daken, daarna op onbenutte terreinen in of bij bebouwd gebied. Prioriteit 

moet liggen bij gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur zoals bij 

waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, langs binnenwateren of bermen. Als laatste komen 

pas natuur- en landbouwgebieden aan bod. In haar beleid heeft de gemeente  Lochem de 



zonneladder (nog)niet opgenomen, maar er komt nu een voorstel van het CDA in de Raad 

om dat alsnog te doen.  

Succesjes bij overleg 3 

Duidelijk in de gesprekken was dat de gemeenteraad ook worstelt met het punt afweging: 

waar is in de gemeente wel een zonnepark mogelijk en waar niet? Welke criteria zijn 

daarvoor?  Hoe zwaar weegt natuur en landschap? Vooral op het laatste aspect is het 

bestuur van Hobama nadrukkelijk ingegaan. Het kan niet zo zijn, dat  in een gebied dat zowel 

qua natuur als landschappelijk bijzonder waardevol is (en dat door de gemeente en de 

provincie als zodanig ook wordt erkend), zomaar een zonnepark kan verrijzen! Het zou in de 

situatie van de Vrochterhoek een flagrante aantasting van het landschap en de natuur 

betekenen.   

Er komt vrijwel zeker een vervroegde evaluatie over de aanleg van zonneparken. 

Aanvankelijk wilde de gemeenteraad eerst afwachten tot 100 hectare aan parken 

gerealiseerd zou zijn, maar die afwachtende houding wordt mogelijk los gelaten. 

Coalitiepartij Groen Links gaat voorstellen om nu al die evaluatie te doen. Hobama zal 

daarbij opnieuw haar bedenkingen naar voren brengen.     

Raad kritisch volgen 

In de gesprekken heeft het bestuur van Hobama tal van andere aspecten naar voren  

gebracht zoals de vraag hoe zwaar telt de opvatting van omwonenden mee (geen duidelijk 

antwoord), vraagtekens bij landschappelijke inpassing van een park, zware sancties als de 

parkeigenaar zich niet aan de regels houdt en wie ruimt straks de rommel op? Over die 

laatste twee punten heeft het CDA inmiddels vragen in de gemeenteraad gesteld. 

Hobama blijft de gemeenteraad kritisch volgen. 

Ledental richting 100 plus handtekeningenactie 

Het ledental van Hobama groeit gestaag. Het honderdste lid is in aantocht. Merkbaar is dat 

nu ook leden buiten de Vrochterhoek zich aanmelden. Dan gaat het om inwoners van het 

dorp Barchem, uit Ruurlo en het gebied rond het Lenderiet.   

In het begin van het nieuwe jaar start Hobama met een handtekeningenactie in het dorp 

Barchem. Nu het er naar uitziet dat de entree van Barchem misschien  ‘opgesierd, ahum’ 

gaat worden met een zonnepark, verwacht Hobama behoorlijk wat handtekeningen van 

dorpsgenoten. 

Rekeningen de deur uit 

De verzending van de rekeningen voor de startbijdrage/contributie voor Hobama heeft 

vertraging opgelopen. De eerste rekeningen zijn nu de deur uit. De rest volgt. Het bedrag is 

20 euro, elk andere bewoner van hetzelfde huis die ook lid wil worden betaalt een tientje.   



Het bestuur van Hobama wenst iedereen fijne feestdagen en een zonnig 2020 

 


