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Onderwerp: Zien we u 8 december op de startbijeenkomst windproject De Lutte? 

Beste inwoner, 

 

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om medewerking te verlenen aan het 

windproject De Lutte. Dit betekent dat de provincie gaat starten met de ontwikkeling van 4 windturbines 

in De Lutte. Dit project heeft invloed op uw directe leefomgeving en we begrijpen dat dit vragen bij u 

oproept. Tegelijkertijd biedt het project ook kansen. Wij vertellen u hier graag meer over. 

 

Startbijeenkomst 8 december 

Op 8 december organiseren wij een informatiebijeenkomst. We willen u als direct omwonende graag 

uitgebreid informeren. Daarom bent u welkom vanaf 19.00  tot 20.30 uur bij de Vereeniging in De Lutte. 

Tijdens dit besloten moment wordt u bijgepraat over het project en is er ruimte om het gesprek met 

elkaar aan te gaan. De gemeente Losser is hier ook bij aanwezig om haar rol bij dit project toe te lichten. 

Wilt u zich aanmelden via overijssel.nl/delutte ? In dit aanmeldformulier kunt u ook alvast uw vragen of 

suggesties kwijt. Door deze vooraf in te sturen, weten we zeker dat wij u tijdens de avond verder kunnen 

helpen. Lukt het niet om aanwezig te zijn bij de avond maar wilt u toch uw vragen stellen? Vul ook dan 

het formulier in, dan komen we bij u terug.  

Aansluitend op deze besloten bijeenkomst start een inloopavond voor alle geïnteresseerden. Uiteraard 

bent u daar ook van harte welkom. We zijn de hele avond aanwezig voor al uw vragen en ideeën. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kansen van het project 

Bij dit project streven we naar 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat de windturbines voor 50% 

eigendom kunnen worden van lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Zo kunt u als 

direct omwonende dus meeprofiteren van de opbrengst van de windturbines. Natuur en Milieu Overijssel 
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helpt inwoners daarbij. Op 8 december vertellen we u hier meer over. Wilt u voor die tijd al meer weten? 

Neem dan contact op met Leander Broere via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl. 

 

Hoe gaat de komende tijd eruit zien? 

In de kennisgeving in de bijlage leest u meer over het proces en de procedure die wij gaan doorlopen. 

Heeft u vragen hierover? Ook die kunt u kwijt op 8 december. Heeft u nu een prangende vraag die niet 

kan wachten tot 8 december? In de kennisgeving staan de contactgegevens van de verschillende partijen. 

We zien u graag op 8 december.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

Tijs de Bree 

Gedeputeerde 
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Bijlage: Kennisgeving voornemen Windturbines De Lutte 

 

Provincie Overijssel start de ontwikkeling van 4 
windturbines in de Lutte 
Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om medewerking te verlenen aan het 

windproject De Lutte. Wij vertellen u graag meer over wat dit betekent voor u. 
 

Wat gaat er gebeuren? 

De provincie start de ontwikkeling van 4 windturbines in de buurt van de grensovergang de Poppe in de 

Lutte. Aan de andere kant van de Nederlands-Duitse grens komen ook 2 nieuwe windturbines en worden 

3 bestaande windturbines vervangen. Deze windturbines aan de Duitse kant van de grens maken geen 

onderdeel uit van deze procedure en doorlopen aparte procedures in Duitsland. Deze kennisgeving gaat 

over de ontwikkeling van de 4 windturbines aan de Nederlandse kant van de grens. 

 

Informatiebijeenkomst Windproject op 8 december 

Dit project heeft invloed op uw directe leefomgeving en we begrijpen dat dit vragen bij u oproept. 

Tegelijkertijd biedt het project ook kansen. Daarom gaan we graag met u in gesprek. We organiseren een 

informatiebijeenkomst op 8 december vanaf 20.30 uur in de Vereeniging in De Lutte.  

Tijdens deze avond bespreken we graag het verloop van het project. Hoe kunnen we u het beste 

betrekken bij dit project en op de hoogte houden? Hoe zorgen we voor minimaal 50% lokaal eigendom? 

Hier kunnen we uw input goed bij gebruiken.  

 

De verschillende partijen 

Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken, ieder in hun eigen rol:  

 Provincie Overijssel is het zogenoemde bevoegd gezag. Dit betekent dat de provincie Overijssel de procedures doorloopt 

en de plannen toetst aan divers beleid en wetgeving.  

 Prowind is de initiatiefnemer en ontwikkelaar. Zij maken de plannen en zorgen ervoor dat de windturbines gerealiseerd 

worden. We willen graag dat er bij het project sprake is van 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat inwoners en 

ondernemers collectief mede-eigenaar kunnen worden van de windturbines. Het is dus mogelijk dat er naast Prowind nog 

een initiatiefnemer deelneemt als partner aan dit proces. Hierover wordt meer informatie gegeven tijdens de 

informatiebijeenkomst. Ook krijgt u hier informatie over hoe u initiatiefnemer kunt worden.   

 Gemeente Losser zorgt, samen met de provincie Overijssel, voor de communicatie tussen u en de andere partners. De 

gemeente helpt alle inwonersom mee te praten in dit project. Ook ondersteunt de gemeente bij initiatieven voor lokaal 

eigendom. 

 Natuur en Milieu Overijssel helpt u als u wilt participeren in het project of zelf initiatiefnemer wil worden. 

Alle partijen stellen zich graag aan u voor tijdens de bijeenkomst.  

 

De verkenningsfase: hoe gaan we met u samenwerken? 

Na de bijeenkomst op 8 december 2022 kijken we samen met u hoe we het beste kunnen samenwerken. 

Hiervoor maken we, samen met geïnteresseerden uit de omgeving, een participatieplan. In dit 

participatieplan staat hoe Prowind en eventueel een andere mede-initiatiefnemer, als ontwikkelaar de 

omgeving gaat betrekken. De provincie stelt dit plan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 

vast. Een aantal zaken waarover in het participatieplan duidelijkheid gegeven wordt, zijn:  

 De momenten waarop u betrokken wordt 

 De plek waar informatie te vinden is over het project 

 De vorm en onderwerpen waarop u uw mening kan geven 

 De manier waarop deze input wordt verwerkt en hoe hiervan verslag wordt gedaan 

 De manier waarop minimaal 50% lokaal eigendom van het project gerealiseerd wordt 

 De milieueffectrapportage die wordt gedaan waarin de milieueffecten van het project worden onderzocht. 

 

Provinciaal Inpassingsplan of Projectbesluit  

Om de nieuwe windturbines te kunnen realiseren, moeten er procedures doorlopen worden en besluiten 

worden genomen. Dit gebeurt met:  
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 een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) met vergunningen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Elektriciteitswet,  

of: 

 een projectbesluit (zonder voorkeursbeslissing) met vergunningen op grond van de nieuwe Omgevingswet. 

 

De keuze is afhankelijk van het moment waarop de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Dat zal 

mogelijk gebeuren op 1 juli 2023. Als de nieuwe wet op 1 juli in werking treedt, dan zullen we een 

projectbesluit met vergunningen vaststellen. De verwachting is dat we eind 2023 dit projectbesluit en de 

vergunningen als ontwerp ter inzage kunnen leggen.  

 

Treedt de nieuwe wet niet voor eind 2023 in werking? Dan zullen we een Provinciaal Inpassingsplan met 

vergunningen vaststellen. Ook deze verwachten we eind 2023 als ontwerp ter inzage te kunnen leggen. U 

ontvangt hierover meer informatie gedurende het project. 

 

Voordat de besluiten genomen worden of de vergunningen worden verleend, wordt er een gebiedsproces 

(verkenningsfase) doorlopen. Deze fase wordt gestart met deze kennisgeving. Hiermee werken we al 

volgens de nieuwe Omgevingswet.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de inhoud van het plan, kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de 

projectleider van Prowind: koster@prowind.com.  

 

Voor meer informatie over lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en 

Milieu Overijssel via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.  

 

Voor meer informatie over de Procedure van het Provinciaal Inpassingsplan en/of de 

projectbesluitprocedure kunt u contact op nemen met Iris Wolters via i.wolters@overijssel.nl.  

 

We zien u graag op 8 december. 
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