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Onderwerp: Initiatief windturbines de Lutte

Geacht college van Burgemeester 8t Wethouders,

In de Lutte (bij de grensovergang de Poppe) wil ontwikkelaar Prowind een windinitiatief ontwikkelen van 
vier windturbines. Hierover heeft de ontwikkelaar zowel met u als met ons contact gezocht om 
medewerking te verlenen aan dit initiatief. Met deze brief en uw reactie daarop leggen wij hierover de 
met u gemaakte afspraken vast.

Verzoek om bevestiging rol bevoegd gezag
Als provincie zijn wij - conform artikel 9 van de Elektriciteitswet - het bevoegd gezag voor windprojecten 
tussen 5 en 100 MW opgesteld vermogen. Dat betekent dat wij dat ook zijn voor dit initiatief gezien de 
geschatte omvang van 20-30 MW. Als provincie kunnen we, op grond van artikel 9f, lid 6 van de 
Elektriciteitswet, op uw verzoek deze bevoegdheid aan u overdragen.

Op 15 juli 2022 heeft een overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde De Bree en wethouder Van Essen 
(ambtelijk ondersteund door dhr. B. Wolters, gemeente Losser) over dit initiatief. Tijdens dit gesprek 
begrepen wij van u dat u voor dit initiatief niet de wens heeft om de rol van bevoegd gezag over te willen 
nemen en als gevolg daarvan ook de ruimtelijke procedures niet op u te willen nemen. Indien dit 
inderdaad het geval is dan ontvangen wij hierop graag voor eind oktober 2022 een bevestiging van u.

De provincie is, naast bevoegd gezag, ook grondeigenaar
Als provincie hebben wij als grondeigenaar een intentieovereenkomst gesloten met Prowind voor een 
mogelijk recht van opstal op een provinciaal perceel in het projectgebied. Dit perceel heeft de 
initiatiefnemer nodig voor het plaatsen van één van de vier beoogde turbines. Het komen tot een 
uiteindelijke overeenkomst voor een recht van opstal houdt op geen enkele manier in dat de ruimtelijke 
toestemmingen ook automatisch verleend worden. Wel hebben we ten behoeve van het sluiten van de 
intentieovereenkomst een eerste toets gedaan ten aanzien van de haalbaarheid van het initiatief. 
Immers, een overeenkomst over grond heeft geen nut als er ruimtelijk geen mogelijkheden zijn voor 
windenergie. De uitkomst van deze eerste toets is dat het initiatief - onder voorbehoud van verdere 
uitwerking en aan te leveren onderzoeken - zowel ruimtelijk als ecologisch mogelijk is.

Datum verzending

3 0 SEP. 2022

provincie



Initiatief windturbines de Lutte

Afspraken over de inzet en rollen omtrent participatie en lokaal eigendom

Lokaal eioendom en uw rol daarbij
Als bevoegd gezag toetsen wij of voldaan wordt aan onze provinciale beleidskaders, die uit de Regionale 
Energiestrategie Twente en de aanvullende afspraken uit de intentieovereenkomst voor de grondinzet. 
Een belangrijk punt voor ons is 500/*} lokaal eigendom, bij voorkeur door deelname van een lokale 
coöperatie zo vroeg mogelijk in de ontwikkelfase van het project. Dit hebben wij ook richting de 
initiatiefnemer gecommuniceerd. Tegelijkertijd bestaat de kans dat er geen lokaal initiatief is of komt dat 
risicodragend wil investeren en meeprofiteren van de opbrengsten. In dat geval houden wij de 
initiatiefnemer aan het minimum van SOVo lokaal eigendom door bijvoorbeeld de uitgifte van aandelen of 
een andere manier waarop de revenuen in het gebied landen. Van u hebben we begrepen dat u lokale 
partijen wil ondersteunen om ervoor te zorgen dat de kans zo groot mogelijk is dat er een lokale partij 
gevonden wordt die wil mee-investeren. Hierover maken we in de komende periode graag concrete 
afspraken met u zodat de wederzijdse verwachtingen hierin duidelijk zijn, alsook wanneer duidelijk is wat 
de mogelijkheden zijn qua lokaal eigendom.

Organiseren van een gezamenlijk startmoment
Als onderdeel van de afspraken over participatie en lokaal eigendom willen we graag met u en de 
initiatiefnemer een gezamenlijk startmoment voor het initiatief organiseren in het gebied. Dit 
startmoment zal de onderlinge rolverdeling ten aanzien van het initiatief markeren en is tevens bedoeld 
als aftrap van een participatieproces. Hierin zien we ook een rol voor uw college om de gemeentelijke 
inzet en rol te duiden. Over de verdere invulling gaan we graag met u in gesprek.

Tot slot
Regulier bestuurlijk overleg
Tot slot stellen wij voor om rond de voortgang van dit initiatief een regulier bestuurlijk overleg tussen de 
provincie en gemeente in te stellen.

In afwachting van uw reactie hopen wij op een succesvolle samenwerking in de begeleiding van dit 
initiatief.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Voorzitter, A.P. Heidema

Secretaris, Versteeg
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