Bericht van Werkgroep Buitengebied
Omgevingswet
Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet, ( De Omgevingswet - gemeente Lochem ).
Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De
Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt
er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat samen aan de leefomgeving wordt
gewerkt.
Omgevingsvisie
Vooruitlopend op deze wet maakt elke gemeente een omgevingsvisie waarin de doelen voor de
leefomgeving worden vastgelegd. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de
leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur,
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.
Deze visie wordt samen met de inwoners gemaakt. Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u
voor de gemeente Lochem? Wat moet een plek krijgen in de omgevingsvisie van Lochem, waar
moeten we rekening mee houden? Kortom: Hoe woon en leef jij in 2030?
De gemeente Lochem heeft eerst een zogenaamde ‘Houtskoolschets’ gemaakt, (Houtskoolschets
omgevingsvisie (lochem.nl) waarmee ze in gesprek is gegaan met de inwoners. Hiervoor zijn eind
2020 online vragenlijsten opgesteld die door alle inwoners en belangenorganisaties ingevuld konden
worden.
Met de opgehaalde informatie wordt in het voorjaar van 2021 een ontwerp-omgevingsvisie
gemaakt. Deze gaat over alle kernen van de gemeente Lochem, dus ook over Barchem en over het
buitengebied.
RES
Daarnaast konden inwoners ook meedoen aan een online flitspeiling zon en wind. Gevraagd werd
welke randvoorwaarden er moeten komen om energieopwekking via zonnepanelen en windmolens
mogelijk te maken. Dit onderdeel kan niet los gezien worden van de RES (Regionale Energie
Strategie) Cleantechregio RES - Home .
Zie ook de bijdrage in de Barchberichten van december 2020.
Hiervoor zijn op 3 en 10 februari digitale bewonersavonden georganiseerd. De uitkomsten worden in
een online bijeenkomst op 24 maart gepresenteerd. Deze bijeenkomst gaan we nauwlettend volgen.
Het is de bedoeling dat in het 2e kwartaal de beleidsvoorstellen in de gemeenteraad worden
besproken en dat deze in het 3 kwartaal worden vastgesteld.
Bijpraten
De wethouder was uitgenodigd om deze thema’s op de ledenvergadering van Vereniging Contact
Barchem voor zowel 2020 als 2021 nader toe te lichten. Helaas kon en kan dat door Corona niet
doorgaan en kunnen ook nu nog geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden.

Vervolg
Ondanks de beperkingen, raast de trein voort.
We houden de vinger aan de pols bij het proces en zullen, daar waar nodig onze inbreng ventileren.
Via digitale bijeenkomsten is veel te volgen, maar blijft de communicatie lastig en is de inspraak
beperkt.
Zodra het kan, gaan we zeker een bijeenkomst organiseren om de actuele stand van zaken te
bespreken en de meningen van de inwoners van Barchem, Zwiep en Nettelhorst te horen.
Mochten er nu al zaken zijn die wij daarin mee kunnen nemen, dan horen wij dat graag.
Jullie mening telt!
De werkgroep bestaat uit : Epi Postma, Nelleke Hamoen, Johanneke Kottelenberg, Gert Tessemaker,
Henk Esselink, Willie Benning en Jan Visschers.
Te raadplegen websites:
https://www.lochem.nl/wonen-bouw-en-verbouw/omgevingswet
https://ruimtelijkeplannen.lochem.nl/other/omgevingswet/
https://www.cleantechregio.nl/res/images/downloads/Cleantech_RES.pdf

