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Reactie gemeente Losser op uw 
schrijven “Initiatief windturbines 
De Lutte” 

  

 
 
 Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
Naar aanleiding van de brief van d.d. 27-09-2022, waarin u ons vraagt te bevestigingen 
dat de gemeente Losser het initiatief voor het ontwikkelen van 4 windturbines in de Lutte 
(bij de grensovergang de Poppe) van ontwikkelaar Prowind, zelf niet in behandeling 
wenst te nemen en dientengevolge ook de ruimtelijke procedures niet op zich te willen 
nemen, sturen wij u hierbij onze reactie. 
 
Concept windbeleid 
Op 26-10-2020 heeft de gemeente Losser het concept windbeleid gepubliceerd. In het 
coalitieakkoord van de gemeente Losser “Groeien door ambitie. Samen werken aan een 
krachtig Losser” hebben wij opgenomen om geen windbeleid vast te laten stellen. Het 
besluit tot intrekken van het windbeleid valt samen met deze brief. Indieners van 
zienswijzen zullen tegelijkertijd worden geïnformeerd over het intrekken van het concept 
windbeleid, waarmee en welke consequentie dat heeft voor de ingediende zienswijze. 
 
Bevoegd gezag 
Zoals u reeds in uw brief stelt is de provincie Overijssel, volgens artikel 9 van de 
Elektriciteitswet, formeel het bevoegd gezag voor windinitiatieven binnen de 
grenswaarden van 5 tot 100 MW opgesteld vermogen. Gelet op het feit dat de gemeente 
Losser geen windbeleid vaststelt, zal zij geen gebruik maken van de mogelijk om, op 
grond van artikel 9f, lid 6 van de Elektriciteitswet, de provincie te verzoeken deze 
bevoegdheid aan ons over te dragen. Hiermee geven wij invulling aan het 
coalitieakkoord. 
 
Lokaal eigendom  
Met betrekking tot het lokaal eigendom hebben wij in ons coalitieakkoord opgenomen dat  
wij inwoners willen faciliteren bij participatietrajecten op initiatief van de Provincie. In het 
kader van “lokaal de lasten dan ook lokaal de lusten” leent dit project zich uitstekend om 
omwonenden de mogelijkheid te bieden om mede eigenaar te worden van dit initiatief en 
vroegtijdig zowel projectmatig als financieel te participeren. 



 
 
Rol van de gemeente Losser 
Maatschappelijk gezien liggen dit type projecten gevoelig. Lokaal is de impact groot en 
kunnen de emoties hoog oplopen. De gemeente wil hierbij een verbindende rol hebben, 
om ervoor te zorgen dat het gesprek op gang komt tussen voor- en tegenstanders, 
bevoegd gezag en de ontwikkelaar.  Belangrijk is daarbij een goede en duidelijk 
communicatie, zodat iedereen weet wat er speelt en wat men kan verwachten. Het is 
daarbij ons belang dat elke inwoner van de gemeente Losser, voor of tegen de 
ontwikkeling van windmolens, mee kan doen in het proces. 
Daarnaast ziet de gemeente voor zichzelf een faciliterende en ondersteunende rol 
weggelegd. Het organiseren van lokaal eigendom is complex. De gemeente kan helpen 
bestaande lokale coöperaties in contact te brengen met de projectontwikkelaar en andere 
partijen. Daarnaast behoort de inzet van het Regionaal Energie Bedrijf tot de 
mogelijkheden, om een lokale coöperatie te helpen met de inzet van kennis en financiële 
middelen om lokaal eigendom te waarborgen.  
Wellicht ten overvloede: mocht het project doorgang vinden, dan kunt u ons gebruiken als 
klankbord op het gebied van landschappelijke inpassing. Dit om te zorgen dat er zo min 
mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de waarden van ons Noordoost-Twentse 
coulisselandschap 
 
Startmoment 
Wij zijn voorstander van de het organiseren van een startmoment, zodat er een duidelijke 
markering is van de start van de ontwikkeling van dit project en dat voor iedereen 
(inwoners, provincie, gemeente en onze Duitse collega’s) duidelijk is hoe de rolverdeling 
tussen de betrokken partijen eruit ziet en waar men terecht kan. Gelet op de rolverdeling 
tussen provincie en gemeente zien wij graag dat de provincie hiertoe het initiatief neemt. 
Het spreekt voor zich dat wij, op verzoek van de provincie, hierin ook een bijdrage 
kunnen leveren, passend bij de rol die wij hierboven hebben beschreven. 
 
Regulier bestuurlijk overleg  
Tijdens het overleg tussen bestuurders zal de gemeente de nadruk leggen op haar rol en 
het belang voor haar inwoners, zowel voor als tegenstanders. 
Er vanuit gaande dat de ontwikkelfase goed doorlopen wordt, waarbij er veel aandacht 
zal zijn voor de lokale omgeving in de breedste zin van het woord, en er tijdig duidelijk 
transparant gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen, vertrouwen wij op een 
succesvolle samenwerking 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  
de heer B. Wolters via het hierboven genoemde telefoonnummer of per e-mail: 
b.wolters@losser.nl. 
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