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Stichting Behoud Twents Landschap, Stichting Leven met de Aarde, Stichting Douane
Expediteurs, Landgoederen Lutterzand en de aanwonenden Zandhuizerweg zijn zeer
ontevreden over de wijze waarop Duitse en Nederlandse bestuurders omgaan met de
vragen die langs meerdere kanalen in de afgelopen maanden aan hen gesteld zijn met
betrekking tot de concrete plannen voor windmolens in het grensgebied.

Prowind heeft in een brief aan omwonenden in Duitsland op 2 februari aangegeven dat ze
van de projectfase in de uitvoeringsfase zijn gekomen voor de uitbreiding van windpark Bad
Bentheim. Enkele van deze windmolens worden geplaatst op 150 meter tot 200 meter van
de grens. Naar verwachting worden deze turbines gerealiseerd met een tiphoogte van ten
minste 230 meter.

Eerder, op 23 november 2021, hebben wij hierover ook al een brief geschreven naar B&W
Losser. We hebben toen een aantal belangrijke vragen gesteld over de ontwikkelingen van
dit windpark Bad Bentheim. Daarbij ging het onder andere over planning en realisatie van
deze enorme windturbines en de verwijzing naar o.a. de verplichting uit de Europese
Richtlijn 2001/42/EG dat er vooraf inspraak nodig is: Dit betekent dus al in de
planningsfase de noodzaak om inspraak te starten, omdat dit projecten zijn die aanzienlijke
milieueffecten hebben op de omgeving.

Deze brief is weken later, 16 december, ook gepubliceerd in dagblad Tubantia.
https://www.tubantia.nl/losser/windmolens-in-bad-bentheim-lutternaren-willen-er-het-fijne-va
n-weten-en-sturen-college-een-brief~a8dbde322/. Toen wij hierop in januari nog steeds geen
antwoord hadden ontvangen en dit kenbaar hebben gemaakt aan het college van Losser, is
er op 27 januari uiteindelijk een zeer onbevredigend antwoord namens het college van B&W
gekomen. Uit deze beantwoording bleek dat zij de juridische impact van de richtlijn en de
uitspraak van de Raad van State kennelijk niet hebben begrepen of dat zij deze gewoonweg
niet wil volgen. Zoals bekend zijn alle vergunningen opgeschort vanwege een uitspraak van
de Nederlandse Raad van State als gevolg van de Europese richtlijnen, die dus ook net zo
goed voor Duitsland gelden.

Omdat het antwoord zeer onbevredigend was, hebben wij op 10 februari opnieuw een brief
aan het college gestuurd en daarin gewezen op onjuistheden en onvolkomenheden in hun
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reactie en tevens gevraagd om daar alsnog op te reageren. Tot op heden hebben wij daar
niets meer over gehoord!

Duidelijk is dat door het niet hanteren van de afstandsnormen en het niet hanteren van de
juiste procedures behoorlijk wat omwonenden inclusief de Zandhuizerweg in de
gevarenzone komen.

Naast de brieven aan B&W Losser is er ook door ons aangestuurd op gesprekken die wij
hierover wensen met burgemeester Pannen en de gemeenteraad van Bad Bentheim. Daar
is een nietszeggend antwoord op gekomen dat dit gesprek over de
gemeenteraadsverkiezingen in Nederland wordt getrokken in verband met de door Bad
Bentheim gewenste aanwezigheid van wethouder Van Essen. Op een aantal van onze
concrete vragen is nog steeds niet ingegaan.

Wij eisen dat de gemeente Losser als vanzelfsprekend opkomt voor hun eigen burgers en
eigen milieu, waaronder dus ook de natuur van het Lutterzand. Dit is tot op heden nog niet
gebeurd, terwijl het alleen al om juridische redenen had gemoeten.
Voor zover wij weten heeft alleen Burgerforum van de gemeente Losser recent actie
ondernomen richting Bad Bentheim om over een en ander meer duidelijkheid te krijgen.

Wij hebben stellig de indruk dat gemeentebestuurders in Bad Bentheim en Losser
weigeren om de juiste informatie te verstrekken en de correcte procedures te
hanteren.

Vanwege deze gehanteerde vertragingstactiek voelen wij ons genoodzaakt een WOB
procedure te starten.
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