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______________________________________________________________________________ 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

 

Datum:                         4 oktober 2022 

 

In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het intrekken van besluit concept 
windbeleid, dit in navolging van het coalitieakkoord. 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Het besluit Concept Windbeleid genomen op 27-10-2020 in te trekken 
2. Indieners van zienswijzen door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren 
3. De brief van GS te beantwoorden middels bijgaande brief aan GS 
 
Toelichting: 
Op 27-10 2020 heeft het college het concept windbeleid vastgesteld en dit vervolgens ter  
inzage gelegd. Hierop zijn diverse zienswijzen ingediend. De oorspronkelijke bedoeling was om 
het windbeleid medio 2021 door de raad te laten vaststellen met een nota van inspraak.  
Op basis van uitspraak van de Raad van State inzake gezondheidsrisico’s en  
afstandsnormering, is de besluitvorming concept windbeleid uitgesteld tot medio 2022.  
Vervolgens is in het coalitieakkoord dat op 3 juni gepresenteerd is, uitgesproken dat het  
concept-windbeleid niet wordt vastgesteld. Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord dient 
het collegebesluit op het concept windbeleid te worden herroepen.  
Juridisch gezien betekent dit, dat middels een collegebesluit, het besluit concept-windbeleid van 
27-10-2020 ingetrokken dient te worden. Door te besluiten, het besluit concept-windbeleid in te 
trekken, bestaat het concept-windbeleid feitelijk niet meer. Verder wordt hiermee voorkomen dat 
partijen in de toekomst mogelijk verwijzen naar het concept-windbeleid en daar rechten aan 
ontlenen. 
 
De consequentie daarvan is dat  de zienswijzen die destijds zijn ingediend op het concept-
windbeleid, niet meer van toepassing zijn en dat de indieners daarvan op de hoogte gesteld 
moeten worden. Dit zal het college doen door de zienswijzen te beantwoorden middels bijgaande 
brief.  
 
Een ander consequentie is dat de gemeente Losser geen aanvragen voor windmolen(s) in 
behandeling zal nemen en initiatiefnemers zal doorverwijzen naar de provincie als bevoegd gezag 
voor windprojecten boven de 5 MW(megawatt). Dat betekent ook dat het reeds bestaande 
windinitiatief in De Lutte niet in behandeling genomen zal worden door de gemeente Losser. 
Hiervan is ook de provincie Overijssel op de hoogte gesteld. 
 
Formeel gezien is de provincie, conform artikel 9 van de Elektriciteitswet, het bevoegd gezag voor 
windprojecten boven de 5MW en tot 100MW, waarbinnen het windinitiatief in De Lutte valt. Op 
grond van artikel 9f, lid 6 van de Elektriciteitswet, kan de provincie deze bevoegdheid aan de 
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gemeente overdragen.  De provincie Overijssel heeft de gemeente Losser per brief (zie bijlage) 
gevraagd te bevestigen dat zij in het kader van het besluit om het concept windbeleid in te trekken 
en derhalve geen aanvragen voor windmolen(s) in behandeling neemt, niet de rol van bevoegd 
gezag wenst te hebben. 
 
De brief van de Provincie Overijssel wordt door de gemeente Losser bevestigend beantwoord. 
Daarbij geeft de gemeente Losser wel heel nadrukkelijk aan dat, geheel in lijn met het 
coalitieakkoord, de gemeente wel een verbindende rol wenst te hebben, waarbij het belang van de 
gemeente Losser is dat elke inwoner, (voor-, of tegenstander van de ontwikkeling van 
windturbines) mee kan doen in het proces. Daarnaast wenst de gemeente ook een faciliterende rol 
te hebben, om zodoende te waarborgen dat inwoners behalve de lasten, ook de lusten van het 
windproject zullen hebben.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u  
contact opnemen met de behandelend ambtenaar. 
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03-10-2022 22.0024874 Brief van GS: definitief brief initiatief windturbines De 
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