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Contact heeft in 2020 een Werkgroep Buitengebied opgericht met als doel de leefbaarheid van het 
Buitengebied te bevorderen. Door Corona heeft de Werkgroep zich nog niet goed aan Barchem en 
Buitengebied kunnen voorstellen, hopelijk komt er binnenkort gauw een gelegenheid waar we 
elkaar weer ‘live’ kunnen ontmoeten en bijpraten! 

Een belangrijk onderwerp dat momenteel speelt in het Buitengebied is de zgn. Regionale Energie 
Strategie (RES). In de RES gaat het om de lokale invulling door de gemeente Lochem van het 
nationaal klimaatakkoord (NL wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten). Deze lokale invulling betreft 
vooral opwekking van energie door zon en wind, hetgeen natuurlijk van invloed is op de 
leefbaarheid van het Buitengebied. RES heeft daarom de aandacht van de Werkgroep, hierover is al 
eerder bericht in BarchBerichten, zie website van Contact/Bericht #3. 

Dit bericht #4 is een korte update. 

 De gemeente Lochem heeft in Februari enkele interactieve bewonersavonden zonne- en 
windenergie opgezet om de bewoners te informeren over de concept-RES. Mede door de 
input van bewoners tijdens deze avonden heeft de gemeente Lochem besloten het tempo 
van de RES te verlagen naar 0,15 TWH in ontwerp-RES 1.0 (30% lager dan de concept-RES). 
Dit zal bestaan uit 0,03 TWH wind en 0,12 TWH zon, opgewekt door 4 windmolens, 100 ha 
zonnepark en de rest door zon op dak (grote daken). Hiervan is 0,06 TWH zonnepark al 
vergund. Dit is voor de gehele gemeente Lochem. 

 In een inspraakreactie heeft de Werkgroep enkele constructieve aandachtspunten naar 
voren gebracht en aangegeven graag te willen aanschuiven in een voorgestelde 
‘stakeholdertafel’. 

 Op 24 Augustus is er informeel overleg geweest tussen vertegenwoordigers van 
Dorpsraden/kernen en werkgroepen energie uit de kernen Eefde, Exel, Almen, Zwiep, 
Gorssel, Epse/Joppe, Barchem, Harfsen en Laren. Ook onze Werkgroep zat aan tafel. 
Iedereen onderschrijft dat er wat moet gebeuren, maar de meningen zijn flink verdeeld over 
wat en hoe. Toch is het goed om van elkaar te leren en gedachten/initiatieven af te 
stemmen. Samen staan we sterk. Wordt vervolgd. 

 Vers van de pers bericht van de gemeente Lochem (30 Augustus): 

o Op 30 juni heeft Raad van State een uitspraak gedaan die zou kunnen leiden tot 
aanpassing van milieunormen. 

o Het college maakt daarom pas op de plaats en wil eerst duidelijkheid over de 
toekomstige milieunormen voor windmolens, voordat ze verdere stappen zet. 

o Lochem gaat daarom eerst aan de gang met de Omgevingsvisie, en pas daarna met 
grootschalige energieopwekking binnen deze Omgevingsvisie. 

o Dit houdt in dat er voorlopig niks zal worden besloten over grootschalige 
windmolenparken én grootschalige zonneparken. 

 Op 8 September is er een inspraakgelegenheid bij de gemeente Lochem. De Werkgroep 
heeft hierin spreektijd gevraagd en gekregen. 

Wij houden u op de hoogte via de Facebook pagina en de website van Contact. Reageren via email 
en Facebook: ja graag! Ook voor andere ideeën en reacties aangaande het Buitengebied naar 
belangen@contact-barchem.nl 
 


