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Melbournestraat 9 
1175 RM Lijnden 

  
E: info@tpsolar.nl 

T: 023 741 01 44 
KvK: 62608894 
www.tpsolar.nl 

 

 

Aan:  Omwonenden Bekenschot 

Datum:  3 maart 2022 

Betreft:  Verslag informatiebijeenkomst Zonnepark Bekenschot 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de informatiebijeenkomst van 24 februari jl. over het 

zonnepark-initiatief Bekenschot. Zowel alle aanwezigen als niet-aanwezigen ontvangen van ons dit 

verslag. 

 

Opzet  

De informatiebijeenkomst vond plaats in Landgoedhotel Woodbrooke Barchem. Het doel van de avond 

was om met elkaar het gesprek aan te gaan, en inbreng te verzamelen uit de directe omgeving voor 

het ontwerp van het zonnepark. Dit wordt ook wel ‘planparticipatie’ genoemd en heeft als doel om 

het zonnepark dermate vorm te geven dat voor de direct omwonenden (belanghebbenden) een zo 

acceptabel mogelijke situatie ontstaat. Alle omwonenden binnen 500 meter van het zonnepark-

initiatief (47 adressen) waren daarom voor de informatiebijeenkomst uitgenodigd. De deelnemers 

waren verdeeld over twee groepen, enerzijds omdat de coronaregels ten tijde van de verzending dit 

vereisten, anderzijds omdat met kleinere groepen veel zinvoller gediscussieerd kan worden. 

Uiteindelijk is op verzoek van Hobama besloten om, voor de groep geïnteresseerden buiten 500 meter 

van het plangebied, nog een derde sessie in te richten. 

 

Bij binnenkomst werd aan de aanwezigen gevraagd of zij zich wilden aanmelden, zodat wij een 

overzicht hebben van de genodigden die aanwezig waren. Van de 47 adressen die waren uitgenodigd, 

waren 25 adressen vertegenwoordigd. Daarnaast hadden 2 omwonenden zich van tevoren bij ons 

afgemeld. Ook waren Vereniging Contact Barchem en Hobama vertegenwoordigd op de 

informatiebijeenkomst.  

 

In totaal waren er tijdens de bijeenkomst 46 genodigden en overige geïnteresseerden aanwezig. Van 

TPSolar waren 4 vertegenwoordigers en de betrokken grondeigenaar aanwezig. De gemeente was voor 

de informatiebijeenkomst uitgenodigd, maar was niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn.   

 

Er werd in elke groep gestart met een plenaire presentatie door TPSolar. Na de algemene presentatie 

was het in eerste instantie de bedoeling om bij de verschillende opgehangen borden (van het ontwerp 

van het zonnepark en impressiebeelden) met elkaar het gesprek aan te gaan. Echter werd gaande de 

bijeenkomst duidelijk dat aanwezigen het prettiger vonden om plenair vragen te kunnen stellen. De 

bijbehorende antwoorden en toelichting zijn daarom plenair behandeld.  
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Inhoud presentatie  

In de presentatie werden allereerst de belangrijkste thema’s van de avond op een rijtje gezet. Ook is 

nogmaals een korte introductie gegeven over het bedrijf TPSolar. Vervolgens is er teruggeblikt vanaf 

de start van de ontwikkeling van Zonnepark Bekenschot in 2018, tot en met nu. Hierbij is stilgestaan 

bij de laatste informatiebijeenkomst in 2020 en de tijdslijn van het participatietraject. Het ontwerp, 

zoals gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst in maart 2020, is uiteindelijk in april 2020 

ingediend voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. In de gemeenteraadsvergaderingen in juni 

en juli 2020 is het zonnepark meerdere keren besproken. In september 2020 is het behandelingsproces 

door de gemeente gepauzeerd. Dit naar aanleiding van bezwaren uit de buurt over het proces en 

nieuwe standpunten van de provincie Gelderland op het gebied van natuurontwikkeling in relatie tot 

de Groene Ontwikkelingszone. In 2021 heeft om deze reden een gespreksbegeleidingstraject 

plaatsgevonden tussen TPSolar en Hobama (als belangenvertegenwoordiger). Ook is door TPSolar 

opnieuw inhoudelijk gekeken naar de eisen van de provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het 

aangepaste ontwerp dat is gepresenteerd tijdens deze informatiebijeenkomst.  

 

Toelichting aangepast ontwerp  

Het aangepaste ontwerp is tijdens de presentatie door TPSolar verder toegelicht. Belangrijke 

elementen in het aangepaste ontwerp zijn:  

• Er is opnieuw gekeken naar de geldende regels en voorwaarden van zowel de gemeente 

Lochem als de provincie Gelderland en hoe deze verwerkt kunnen worden in het ontwerp van 

het zonnepark.  

• Er is aan de randen van het zonnepark overal minimaal 100 meter afstand gehouden van 

omliggende woningen. Op deze manier is het ontwerp t.o.v. het vorige ontwerp centraler 

gelegen in het gebied. Er wordt nu bijvoorbeeld meer afstand gehouden van de Doktersdijk.  

• De ecologische verbindingszone kwam al terug in het vorige ontwerp, maar is in het 

aangepaste ontwerp iets zuidelijker gelegen. Deze verbindingszone wordt ingericht volgens de 

zogeheten ‘model kamsalamander’ van de provincie Gelderland.  

• De ecologische verbindingszone eindigt nu met een zogeheten ‘ecologische stapsteen’ van 1 

hectare groot. Deze wordt ook ingericht volgens het voorgenoemde model.  

• Aanvullend op het vorige ontwerp is er nu een corridor voor (groot)wild gecreëerd. Deze is 

minimaal 16 meter breed en geeft reeën en ander groot wild de mogelijkheid het park 

onbelemmerd te doorkruisen.  

• Er zijn extra elementen in het ontwerp ingericht met het oog op het verbeteren van de 

biodiversiteit, natuurwaarden en het ontnemen van het zicht op de installatie. Zo wordt er om 

en nabij 1.000 meter aan struweelsingels toegevoegd.  

• Het bosperceel ten oosten van de planlocatie, aan de Ruurloseweg, krijgt een aanvullende 

bosrand/mantelzoom. Ook dit is een wens van de provincie.  

 

Er is tijdens de bijeenkomst bij aanwezigen aangegeven om te komen met opmerkingen, ideeën en 

aanbevelingen over het ontwerp van het zonnepark. Hier zullen wij de komende maanden verder mee 

aan de slag gaan, en zo goed als mogelijk meenemen in het aangepast ontwerp.  

 

Uitgelichte vragen en/of opmerkingen 

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en door TPSolar beantwoord. 

Onderstaand hebben wij voor de volledigheid een aantal van deze vragen nogmaals op een rijtje gezet. 
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• Waarom gaan jullie nu weer door met dit plan? Dit past nu toch niet in het beleid?  

Om energieneutraal te worden heeft de gemeente Lochem in 2018 besloten 100 hectare aan 

zonneparken te vergunnen, waarna een evaluatie zou plaatsvinden en het beleid zou worden 

aangescherpt. Tijdens die eerste ronde heeft TPSolar drie plannen ingediend, waarvan er twee al zijn 

vergund en gebouwd, namelijk: zonnepark Armhoede en zonnepark Berkelweide. Het 

behandelingsproces voor het derde plan – een zonnepark aan de Bekenschot in Barchem – is in 

september 2020 door de gemeente Lochem gepauzeerd. Het ontwerp wordt nu nader aangepast aan 

wensen van omwonenden en de provincie. Zodra het plan definitief is wordt het toegevoegd aan de 

bestaande aanvraag, waarna de vergunningprocedure wordt voortgezet. Omdat het een lopende 

aanvraag betreft, zal het college het aangepaste plan beoordelen op basis van het toen geldende 

beleidskader.  

 

• Waarom ontwikkelen jullie een zonnepark in de natuur?  

De percelen van het beoogde plangebied worden momenteel gebruikt als landbouwgrond, voor het 

telen van onder andere maïs en aardappelen. Dit betekent dat er nu geen hoge natuurwaarden 

aanwezig zijn op deze percelen, en er was geen intentie om hier ooit natuur van te maken. De beoogde 

locatie valt echter in een gebied dat door de provincie Gelderland is bestempeld als Groene 

Ontwikkelingszone. Dat betekent dat áls er ruimtelijke ontwikkelingen (zoals een zonnepark) in dit 

gebied gaan plaatsvinden, dat deze dan wél een bijdrage moeten leveren aan de beoogde 

natuurontwikkeling. Op dit moment zijn er nog geen ecologische verbindingszones. Om aan de 

richtlijnen van de Groene Ontwikkelingszone van de provincie te kunnen voldoen wordt in het ontwerp 

van het zonnepark nu wel een ecologische verbinding ingericht, die ook na afbraak van het zonnepark 

grotendeels in stand blijft.  

 

• Waarom houden jullie niet één centrale informatiebijeenkomst?  

Uiteraard begrijpen we dat een grotere groep Lochemnaren interesse heeft in het project dan alleen 

de groep die nu is uitgenodigd. Echter, het doel van de avond is om input te verzamelen om het 

zonnepark dermate vorm te geven dat voor de direct omwonenden (belanghebbenden) een zo 

acceptabel mogelijke situatie ontstaat. Primair richt het participatietraject zich op de directe 

omgeving. Deze inwoners hebben de meeste kans op hinder en hebben, ons inziens, het meeste ‘recht 

van spreken’ in het participatieproces. Daarom hebben wij de verdeling in kleinere groepen 

aangehouden en de niet-omwonenden een eigen groep gegeven. 

 

• Ik heb nooit eerder een uitnodiging van jullie ontvangen, waarom niet?  

Sinds de start van de ontwikkeling in 2018 hebben wij meerdere informatiebijeenkomsten gehouden 

en individuele gesprekken gevoerd. Er zijn vanuit de gemeente geen adressenlijsten beschikbaar, dus 

hebben wij deze zelf samengesteld. Het kan zijn dat hier wel eens iets misgaat. Mocht u het idee 

hebben dat u informatie mist, neem dan vooral contact met ons op. De inwoners die zich tijdens de 

informatiebijeenkomst bij TPSolar hierover hebben gemeld, zijn nu met hun adres aan ons bestand 

toegevoegd en zullen worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.  

 

• Waarom laten jullie de westzijde van het plangebied open d.m.v. knotwilgen? Dit ontneemt 

niet het zicht op de installatie.  

Het ontwerp is gemaakt door onze landschapsarchitect. Volgens de landschappelijke richtlijnen passen 

knotwilgen in dit gebied en juist bij de bestaande watergang. Meerdere aanwezigen hebben ons tijdens  
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de avond erop gewezen dat knotwilgen het zicht op de installatie niet ontnemen in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld struweel. Wij hebben dit punt genoteerd en gaan hiermee aan de slag. 

 

• Staat de hoogte van de panelen vast of kan daarnaar gekeken worden?  

De panelen staan nu ingetekend op een hoogte van ongeveer 2,50 meter. Bij die hoogte kan er genoeg 

licht, lucht en water onder de panelen komen, wat een belangrijke voorwaarde is voor een gezond 

blijvende bodem. Het laagste punt is ongeveer 80 centimeter van de grond, zodat schapenbegrazing 

mogelijk is. Gezien de huidige afstand tot omliggende woningen en de beoogde beplanting rondom de 

installatie (die grotendeels 3 meter of hoger groeit) levert een paneelhoogte van 2,50 meter visueel 

geen ander beeld op dan een lagere installatie. Wij hebben dit punt echter wel genoteerd en gaan er 

nog eens serieus naar kijken. 

 

Heeft u nog andere vragen? Stuur dan een e-mail aan info@tpsolar.nl.  

 

Tegenstanders 

Naast inhoudelijke vragen over het plan heeft een aantal bewoners ook duidelijk aangegeven 

principieel tegen een zonnepark op deze locatie te zijn. De belangrijkste argumenten tegen het 

zonnepark die tijdens de avond aan bod zijn gekomen: 

• Wij willen geen zonnepark in de achtertuin/in de buurt 

• Wij zijn tegen zonneparken (op landbouwgrond)  

• Leg maar eerst de daken vol  

• Wij vertrouwen de grondeigenaar, TPSolar en/of de gemeente niet 

• Zonneparken horen niet in een groen landschap 

• Zonneparken zijn lelijk 

 

Ook als u tegen de komst van een zonnepark bent, is het altijd zinvol om wel inhoudelijk op de plannen 

te reageren. Mocht het project namelijk toch doorgaan, dan heeft u in elk geval uw inbreng kunnen 

geven.  

 

Mensen met klachten, meningen en vragen – die niet direct gerelateerd zijn aan het ontwerp van het 

zonnepark – nemen we uiteraard serieus, maar kunnen we niet overtuigen door aanpassingen op het 

plan. Wij focussen dan ook op de inhoudelijke dialoog over het ontwerp met direct omwonenden. 

Mensen met principiële bezwaren kunnen tijdens het vergunningsproces altijd een zienswijze indienen 

en na vergunningverlening is er dan ook nog bezwaar en/of beroep mogelijk.  

 

Documenten 

Zowel de gehele presentatie, het aangepast ontwerp en andere relevante informatie zijn te vinden op 

www.tpsolar.nl/bekenschot. Wilt u de documenten liever per e-mail of post ontvangen, stuur dan een 

e-mail aan info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44.   

 

Vervolg 

In de maanden maart, april en mei 2022 gaan wij aan de slag met het verder uitwerken van het 

landschappelijk ontwerp van Zonnepark Bekenschot. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons mee 

te denken. Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over 

hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten! 
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U kunt tot en met 30 april 2022 uw wensen, ideeën of suggesties bij ons kenbaar maken door een e-

mail te sturen aan info@tpsolar.nl. Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg)gesprek, dan kunt u dit 

ook aangeven in uw e-mail. In eerste instantie gaan wij met alle reacties van de direct omwonenden 

aan de slag, en proberen deze zoveel mogelijk in het plan te verwerken. Reacties van mensen die niet 

in de directe buurt wonen van het zonnepark worden uiteraard wel serieus bekeken en waar mogelijk 

meegenomen, maar de wensen van direct omwonenden hebben altijd voorrang. 

 

Het aangepaste ontwerp van het zonnepark willen wij vervolgens graag op donderdag 19 mei 2022 

aan u presenteren. U ontvangt eind april van ons een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Eind mei zal 

het aangepaste plan door ons bij de gemeente Lochem worden ingediend. De gemeente zal het plan 

dan opnieuw inhoudelijk beoordelen. Ook zal de gemeente het plan opnieuw laten toetsen door de 

provincie Gelderland. 

 

Tot slot 

Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over dit verslag dan kunt u uiteraard altijd 

contact met ons opnemen. Heeft u aanvullingen op dit verslag, dan kunt u dit per e-mail bij ons 

aangeven.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Team TPSolar BV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: Ontwerp landschappelijke inpassing – Zonnepark Bekenschot.  
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