
Nieuwsbrief  

januari 2023 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over windpark De Lutte. Met deze brief houden we u 

eens in de twee maanden op de hoogte van actuele ontwikkelingen en nieuws over het 

windpark. In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op de informatiebijeenkomst van 8 

december en kijken we vooruit naar de stappen die we de komende periode gaan nemen in 

het project. 

 

Tijdens de ontwikkeling van dit nieuwe windpark informeren we u regelmatig over de 

onderzoeken die we gaan doen en de rapporten die hierover verschijnen. Zo zorgen we 

ervoor dat u weet wat de status is van het project en waar en wanneer u inspraak heeft op 

het proces.  

 

Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@windparkdelutte.nl U kunt eventueel deze nieuwsbrief doorsturen naar 

geïnteresseerden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen. 

 

Hoe wilt u bij het project betrokken worden? 

Graag krijgen we wat meer informatie over hoe we u zo goed mogelijk kunnen betrekken bij 

de ontwikkeling van windpark De Lutte. We willen u vragen hiervoor een korte enquête in te 

vullen over de communicatie van het project. In de enquête staan ook vragen over een 

eventuele deelname aan een klankbordgroep en een lokale coöperatie.  

 

Klik hier voor de enquête of ga naar www.windparkdelutte.nl  
 
U kunt de enquête invullen tot en met 10 februari 2023. De uitkomst van deze enquête 

delen we in de volgende nieuwsbrief.   

 

 

Het project: windpark De Lutte 

De provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten in 

Twente de RES (Regionale Energie Strategie) Twente 

vastgesteld. Hierin staat de ambitie opgenomen om 

1,5TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Het 

streven is om 60% hiervan met windenergie op te wekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@windparkdelutte.nln
https://nl.surveymonkey.com/r/BLCWHHQ
http://www.windparkdelutte.nl/


Nieuwsbrief – januari 2023 

Pagina 2 van 5 
 

 

Windpark De Lutte wordt één van de eerste windprojecten 

in Twente dat een bijdrage gaat leveren aan deze ambitie. 

Het plan omvat vier windmolens langs de A1 bij 

grensovergang De Poppe in de gemeente Losser. 

Initiatiefnemer Prowind wil dit windpark realiseren samen 

met inwoners en lokale ondernemers. Het liefst verenigd in 

een lokale coöperatie.  

Het streven is dat de windturbines voor 50% in eigendom 

komen van inwoners en bedrijven. Het windpark zal naar 

verwachting in 2028 operationeel zijn. 

 

 

 

 

 

 

De provincie en windpark De Lutte                              

De provincie verwacht dat de komende jaren meerdere 

windprojecten in Overijssel tot ontwikkeling komen. Deze 

projecten leveren een bijdrage aan de klimaatambities van 

de provincie. De provincie toetst de projecten op relevante 

beleidskaders bij zaken als veiligheid, geluid en 

bescherming van de natuur en het milieu. Bij windpark De 

Lutte heeft de provincie besloten medewerking te verlenen 

aan dit project, mits het voldoet aan alle voorwaarden. De 

komende periode onderzoekt Prowind of voldaan kan 

worden aan deze voorwaarden.  

 

 

 

Startbijeenkomst op 8 december 2022 

Op donderdag 8 december organiseerde de provincie 

Overijssel samen met Prowind, de gemeente Losser en 

Natuur en Milieu Overijssel een startbijeenkomst over 

windpark De Lutte. Aanwezigen kregen informatie over de 

start van de procedure voor de bouw van de windturbines 

en het communicatie- en participatietraject. De vier partijen 

vertelden over het project en hun rol binnen het project. 

Ook kregen aanwezigen informatie over waar we nu staan, 

de vervolgstappen en hoe lokaal eigendom ingevuld wordt. 

 

Tijdens deze avond werden veel vragen gesteld over het 

windpark. U kunt deze vragen en antwoorden (Q&A) en de 

presentatie terugvinden op de website van het project: 

windparkdelutte.nl. 

 

 

mailto:https://windparkdelutte.nl/
mailto:https://windparkdelutte.nl/
https://windparkdelutte.nl/


Nieuwsbrief – januari 2023 

Pagina 3 van 5 
 

 

Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u andere 

vragen?  

 

Laat het ons weten door een e-mail te sturen 

naar info@windparkdelutte.nl. Wij zorgen 

ervoor dat uw vragen op de juiste plek terechtkomen en 

beantwoord worden. 

 

  

Wat zijn de eerstvolgende stappen in het project? 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Organiseren lokaal eigendom  

De eerste stap in het project is invulling geven aan 50% 

lokaal eigendom. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) gaat 

met geïnteresseerden in gesprek over wat lokaal eigendom 

precies is en hoe men concreet kan deelnemen. Deze 

gesprekken vinden vanaf januari plaats. Het is de 

bedoeling dat hieruit duidelijk wordt welke inwoners en/of 

bedrijven mede-eigenaar willen worden van het windpark 

om zo 50% lokaal eigendom te organiseren. 

 

Heeft u interesse in deelname aan het project?     

Stuur dan een e-mail aan Leander Broere van NMO via 

l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl. U kunt ook in de 

enquête aangeven dat u zou willen deelnemen. NMO zal 

daarna contact met u opnemen om dit verder af te 

stemmen. 

  

 

Gesprekken                           

vanaf januari 2023  

Stap 2a 
Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD)  
Inzage:  
maart/april 2023 

Stap 2b 
Participatieplan   
Inzage:  
maart/april 2023 
 

Stap 3a 
Participatieplan 
Uitvoering:   
Vanaf april 2023 

Stap 3b 
Milieueffect- 
Rapportage (MER) 
Uitvoering:   
Vanaf april 2023 

 

Stap 1 
Organiseren lokaal 
eigendom  
Uitvoering: 
Vanaf januari 2023 

mailto:info@windparkdelutte.com
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Stap 2a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) 

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft op 

welke wijze de milieueffectrapportage (MER) opgesteld 

wordt. De NRD heeft als doel om te informeren over de 

onderzoeken die worden gedaan naar de effecten van het 

windpark op de omgeving.  

De NRD wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 

ter inzage gelegd bij de provincie en komt ook op de 

projectwebsite windparkdelutte.nl te staan. U kunt dan 

reageren op dit document en/of een zienswijze indienen. 

We informeren u tijdig wanneer u dit document kunt inzien. 

Uw input helpt! 

Vindt u het belangrijk dat bepaalde milieuaspecten worden 

onderzocht in de milieueffectrapportage? Dan kunt u tot 10 

februari hierover contact opnemen met Rolf Koster van 

Prowind via info@windparkdelutte.nl. Per vraag wordt 

gekeken of deze in de milieueffectrapportage wordt 

meegenomen of niet. U krijgt altijd een reactie op uw vraag.  

 

Inzage:                  

maart/april 2023 

 

Stap 2b: Participatieplan  

Prowind maakt een participatieplan waarin staat hoe u mee 

kunt praten over de ontwikkeling van het windpark, 

waarover inspraak mogelijk is en wat er met uw input wordt 

gedaan. Voordat Prowind met de participatie gaat starten, 

moet de provincie dit participatieplan goedkeuren.  

 

Stap 3a: Uitvoering participatieplan 

Het concept participatieplan wordt naar verwachting in het 

voorjaar van 2023 ter inzage gelegd bij de provincie en 

komt ook op de projectwebsite windparkdelutte.nl te staan. 

U kunt dan reageren op dit document en/of een zienswijze 

indienen. We informeren u tijdig wanneer u dit document 

kunt inzien.  

 

Naar verwachting start Prowind met het participatieproces 

voor windpark De Lutte in het voorjaar van 2023. 

 

 

 

Inzage:                        

maart/april 2023 

https://windparkdelutte.nl/
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Stap 3b: Milieueffectrapportage en uitvoering 

participatieplan 

Na goedkeuring van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

start Prowind met de uitvoering van het participatieplan en 

de milieueffectrapportage (MER). Dit loopt gelijktijdig. Met 

de MER-rapportage krijgt het milieu een plaats in de 

besluitvorming over het windmolenpark De Lutte.  

 

In de MER staan de verwachte de effecten van het 

windpark op de omgeving. Ook worden er alternatieve 

oplossingen beschreven van bijvoorbeeld de locatie, zodat 

verschillende effecten van de windturbines in beeld worden 

gebracht en met elkaar vergeleken kunnen worden. De 

provincie neemt het rapport mee in haar besluitvorming.  

 

Naar verwachting is de concept-milieueffectrapportage in 

het najaar van 2023 klaar. Dit rapport wordt daarna 

beoordeeld door de provincie. Na goedkeuring van de MER 

dient Prowind de milieueffectrapportage, samen met de 

aanvraag voor de vergunning, in bij de provincie. Zodra de 

provincie een besluit heeft genomen, komt dit ter inzage te 

liggen.  

 

  

Inzage MER: 2024 

 

 

 

 

Meer informatie: 

• Over de inhoud van het project, kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de projectleider 

van Prowind: info@windparkdelutte.nl.  

 

• Over lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu 

Overijssel: l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.  

 

• Over de procedure rondom het projectbesluit en vergunningverlening kunt u contact 

opnemen met Iris Wolters: windparken@overijssel.nl.  

 

• Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@windparkdelutte.nl 

 

• Wil u liever een persoonlijk gesprek? Dan komen we graag bij u langs. U kunt een 

afspraak maken met de gewenste organisatie via de e-mailadressen hierboven. 
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