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BEO klankbordgroep Energie 
Al dan niet grote windmolens in Lochem. En waar moeten ze komen? In het BEO-gebied? 
Het wordt steeds actueler en de klankbordgroep wordt daarom steeds actiever. We zullen 
de voortgang van de activiteiten hieronder toelichten.  

Dit najaar moet de gemeente Lochem haar plannen voor de Regionale Energie Strategie 
(RES) richting het rijk kenbaar maken. Lochem zit hierbij in de regio met Zutphen, 
Apeldoorn, Brummen, Voorst Epe en Heerde (de Cleantech regio). De gemeente heeft op 
8 september een inspraakavond gehouden over de plannen in de RES. Vanuit de BEO-
klankbordgroep heeft voorzitter Dirk Slagman daar een warm pleidooi gehouden voor 
alternatieven voor grootschalige windenergie, betere locaties voor grote windmolens dan 
het BEO-gebied en alternatieven voor grote zonneparken zoals meer zon op dak. Ook een 
veel grotere bijdrage van de industrie en het accent op samenwerking in de buurt en 
noaberschap. Daar ligt immers onze kracht. 

Na deze inspraakavond hebben op 21 september de gemeenteraadsleden de wethouder 
geadviseerd over de RES. Ondermeer om het hele hoge ambitieniveau van de gemeente 
Lochem (en de regio) te verlagen naar de minimaal door het rijk opgelegde eisen, die al 
lastig genoeg zijn om te realiseren. Ook is meer regie en daadkracht gevraagd voor zon op 
dak en wordt gepleit voor meer oog voor alternatieven voor zon en wind. Inmiddels heeft 
de wethouder hiervoor binnen de gemeente gepleit in de stuurgroep en is dit standpunt 
in een brief kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Cleantech regio. Dat is een hele 
winst. Het blijkt dus dat inspraak wel effect kan hebben. Jammer echter dat het bestuur 
van de Cleantech regio de vraag van de gemeente naast zich neer heeft gelegd.  

Er moet dus nog veel meer gebeuren om de dreiging van de grote windmolens in ons 
gebied te keren. Na onze enquête, waarin is gebleken dat 80% van onze inwoners tegen 
deze molens is, is de klankbordgroep namens BEO begonnen met overleggen met alle 
fracties van de gemeenteraad om hun visie te horen en onze zorgen te delen. Ook zoeken 
we de publiciteit, zo heeft Sonja Hottenhuis samen met Dirk Slagman een interview 
gegeven aan de Stentor. En wordt samengewerkt met het Larense Broek, Wakker Loarne 
en HoBaMa (houdt Barchem mooi en aantrekkelijk) om de gezamenlijke zorgen te uiten 
en sterker te staan tegenover de energie-industrie. De NLVOW (Nederlandse Vereniging 
Omwonenden Windturbines) begeleidt ons inmiddels bij onze aanpak.  

Recent heeft de wethouder van Zeijts aan het overleg van de klankbordgroep 
deelgenomen. De wethouder heeft ons daarbij het volgende laten weten: er zal dit 
voorjaar een intensieve inspraakprocedure komen. Alleen met voldoende draagvlak van 
de bewoners kunnen er molens komen. Meepraten is dus van het grootste belang. De 
gemeente zal de bewoners een eigen enquête sturen en twee inspraakavonden 
organiseren, één voor wind en één voor zon. Dit alles digitaal vanwege de Corona-situatie. 
Inwoners kunnen hun mening ook schriftelijk, per mail of telefonisch aan de gemeente 
laten weten. Vanuit de klankbordgroep zullen we t.z.t. zoveel mogelijk hulp bieden bij dit 
proces. 

In april zal de gemeente een definitief besluit over de plaatsing van molens in de 
gemeente Lochem kenbaar moeten maken. Wij houden u graag op de hoogte! 

Als er BEO-leden zijn die mee willen doen aan de klankbordgroep energie, dan kan dat 
natuurlijk nog steeds. Alle hulp is welkom! Gaarne dan een berichtje naar  
info@beo-exel.nl  


