
TP Solar      Barchem, 29 april 2022 

Melbournestraat 9 

1175 RM Lijnden 

Betreft : Zonnepark Bekenschot 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Vereniging Contact Barchem (VCB) heeft als statutaire doelstelling onder meer de behartiging van 

het “algemeen” belang. Dat vertalen wij ook in het stimuleren en behoud van de leefbaarheid in de 

kern en van onze prachtige omgeving. 

In geval van de voorgenomen ontwikkeling van het grote zonnepark “Bekenschot” heeft onze 

opstelling tot op heden het karakter van het volgen van de ontwikkelingen. Dat betekent onder 

meer, het beoordelen van: 

- Wordt het algemeen belang van Barchem voldoende meegewogen door de ontwikkelende 

partijen? 

- Zijn/ worden de omwonenden op voldoende, zorgvuldige en effectieve wijze gehoord en 

betrokken? 

Daarnaast heeft VCB: 

- Vragen gesteld aan B&W van de gemeente Lochem over de navolging van en het voldoen 

aan het beleidskader. Op 27-5-2020 is hiervoor een brief gestuurd aan B&W waarvan ook 

een afschrift aan TP Solar is verzonden; 

- Op 11-6-2020 een overleg gevoerd met de initiatiefnemers van Zonnepark Bekenschot, de 

heren Marcel van der Zande – grondeigenaar - en Stephan Roijers – projectontwikkelaar van 

TP Solar; 

- Ingesproken tijdens de raadsvergadering van maandag 15 juni 2020; 

 

Op 24 februari jl. hebben meerdere personen van VCB de informatiebijeenkomst bijgewoond, uw 

presentatie aangehoord en vragen gesteld. Naar aanleiding van die bijeenkomst en het verslag, d.d. 3 

maart 2022, sturen wij u in deze brief onze - in willekeurige volgorde -  bevindingen / opmerkingen. 

  

1) Barchemse Energie Collectief (BEC): als bewoners begrijpen we heel goed dat er hard moet 

worden gewerkt aan de energietransitie. Daarom is het BEC initiatief ontstaan waarin we 

samen gaan inventariseren welke energiebehoefte we als gemeenschap hebben en hoe we 

deze in de komende periode zelf kunnen gaan invullen. Kunnen we in 2030 energieneutraal 

zijn en hoe gaan we dat dan doen? Niet alleen plannen maken, maar ook samen realiseren. 

Dit BEC initiatief wordt door de gemeente Lochem en vereniging Contact actief ondersteund. 

Doel is binnenkort een 'roadmap' te maken wat we hoe willen gaan doen. Dit BEC initiatief 

heeft veel draagvlak binnen de gemeenschap. Alhoewel het plan Bekenschot 

energieopwekking betreft en bijdraagt aan de energietransitie geeft Vereniging Contact er de 

voorkeur aan het BEC initiatief actief te ondersteunen omdat dit vanuit de gemeenschap zelf 

is gekomen en waarschijnlijk een pluriforme mix van energiebesparings- en 

energieopwekkingstechnieken zal zijn. 



 

2) Groene Ontwikkelingszone: Al vaker is gesproken over de natuurwaarden en ecologische 

verbindingszone in dit gebied. Niet voor niets is er een discussie ontstaan met de provincie 

over de inpassing. We verwijzen ook naar de Zonneladder waarin het gebruik van 

landbouwgronden voor zonneparken pas als laatste aan de orde is. 

We verzoeken nog eens kritisch te kijken naar deze locatie. 

 

3) Participatie : We zijn verheugd dat de informatiebijeenkomst is gehouden en dat hier  goed 

gebruik van is gemaakt. Ook de mogelijkheid om aanvullende wensen en suggesties aan te 

leveren juichen we toe, evenals uw toezegging deze in een aangepast plan te verwerken. Het 

houden van een vervolg bijeenkomst vinden we eveneens positief. We verzoeken deze in de 

lokale media (bijvoorbeeld ‘De Berkelbode’) aan te kondigen, zodat een ieder de 

mogelijkheid heeft deze bijeenkomst te volgen en vragen te kunnen stellen. 

 

4) Financiële participatie : In het verslag is de financiële participatie niet benoemd. In de 

bijeenkomst is hier in sommige sessies wel op ingegaan. Graag zien we de mogelijkheden 

nader toegelicht en we zijn ook benieuwd naar de mogelijkheden voor afname van energie in 

Barchem en omstreken.  

 

5) Nieuw Beleidskader: het is noodzakelijk dat het aangepaste plan gebaseerd wordt op het 

nieuwe beleidskader en daarbij dus rekening houdt met de nieuwste inzichten.  

Voortschrijdend inzicht leert dat de maatschappelijke discussie over hoe en waar energie 

opwekking plaatsvindt toeneemt. In het plan zullen de resultaten van de meest recente 

onderzoeken verwerkt moeten worden. 

 

6) Inpassing : Om panelen beter aan het zicht te onttrekken zouden groenstroken breder 

moeten zijn en beplanting meer dan alleen rij knotwilgen. Ook kunnen afspraken gemaakt 

worden over de hoogte van de aan te planten struiken / bomen. Dit sluit beter aan bij de 

wensen uit de omgeving 

 

Wij gaan ervan uit dat bovenstaande punten meegenomen kunnen worden bij het aanpassen van uw 

plannen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Vereniging Contact Barchem 

Werkgroep buitengebied Barchem Zwiep Nettelhorst 


