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1 Kern van deze Statenbrief 
 

We informeren u over het verzoek en onze beantwoording van dit verzoek van de gemeenten 

Ermelo en Putten. De gemeenten vragen aan ons om het bevoegd gezag voor de ruimtelijke 

procedure voor het windpark Horst en Telgt niet over te dragen aan de gemeenten maar dit te 

houden bij de provincie op basis van een aantal argumenten.  

 

2 Waarom ontvangt u deze Statenbrief? 
 

Wij informeren u nu over deze briefwisseling omdat u mogelijk in een later stadium gevraagd gaat 

worden een coördinatiebesluit te nemen en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast te stellen.  

 

3 Hoe bent u eerder betrokken? 
 

Het Gelders Klimaatplan is door u vastgesteld. Overschakelen naar duurzame energie is een van de 

instrumenten om de klimaatdoelen te bereiken. U heeft de RES 1.0 vastgesteld voor de regio 

Noord-Veluwe. (PS 2021 -331). U heeft de windladder vastgesteld in december  2021. (PS 2021-

766). 

 

4 Samenvatting 
 

De gemeenten Ermelo en Putten hebben gevraagd of wij het bevoegd gezag voor het windpark 

Horst en Telgt willen blijven (zie bijlagen 1a en 1b). In de Elektriciteitswet is bepaald dat 

Provinciale Staten het bevoegd gezag zijn voor windparken tussen de 5 en 100 MW. Onze voorkeur 

is dat de gemeenten de ruimtelijke procedure oppakken samen met de andere noodzakelijke 

vergunningsprocedures. De gemeenten zijn de eerst aangewezen bestuurslaag voor de realisatie 

van de energietransitie. Wij zijn en blijven altijd betrokken bij het initiatief van een windpark 

vanuit onze bevoegdheid voor de Wet op de natuurbescherming en ondersteunen de gemeenten in 

het proces en procedure daar waar nodig.  
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 Voor het bepalen van onze rol hebben we de windladder opgesteld -mede op verzoek-van uw 

Staten. We staan nu op stap 0 van de windladder: wij zijn in gesprek met de gemeenten en 

initiatiefnemer en oriënteren ons op het project. Wij hebben met bijgevoegde reactie aan de 

gemeenten (zie bijlagen 2a en 2b) laten weten dat we het verzoek hebben ontvangen en een 

definitief antwoord geven nadat de initiatiefnemer de aanvraag heeft ingediend en wij een breder 

perspectief aan uw Staten hebben geschetst over onze huidige ondersteuning aan gemeenten bij 

windinitiatieven en hoe wij deze willen versterken zodat gemeenten de bevoegdheid kunnen 

uitoefenen.   

 

5 Informatie 
 

Het windpark is gepland nabij de kernen Horst en Telgt en omvat 7 turbines. Het is een initiatief 

van buurtvereniging Horst en Telgt samen met Prowind en coöperatie Veluwe-Energie. Het 

beoogde windpark Horst en Telgt ligt in een zoekgebied RES 1.0 Noord-Veluwe. Prowind heeft  

inmiddels een participatieproces doorlopen met de directe omgeving en met de betreffende 

gemeenten. De gemeenten Ermelo en Putten hebben positief gereageerd op het principeverzoek 

van Prowind. De stuurgroep RES Noord Veluwe is op 2 februari 2022 op de hoogte gebracht van 

het verzoek van de gemeenten aan de provincie.  

 

6 Planning en control 
 

Niet van toepassing. 

 

7 Participatie en communicatie 
 

Niet van toepassing. 

  

http://dis.prvgld.nl/webdav/72BC34CB-30FE-48C9-96EA-F18D76DA10B2/Windpark%20Horst%20en%20Telgt%20-%20Prowind%20–%20Duurzame%20energie%20uit%20Wind%20en%20Zon.
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8 Vervolg 
 

De eerstvolgende stap in dit proces is de aanvraag van de initiatiefnemer. Wettelijk zijn wij 

gehouden de aanvraag in behandeling te nemen en de initiatiefnemer een antwoord te geven. Wij 

verwachten deze aanvraag in februari 2022 te ontvangen. Het antwoord op dit verzoek geven we 

nadat wij u hebben geïnformeerd over de manier waarop we nu al samenwerken met de gemeenten 

bij windinitiatieven en hen ondersteunen om de rol van bevoegd gezag op zich te nemen én hoe we 

dit kunnen versterken. We bereiden hiervoor nu een informerende Statenbrief voor waarin ook 

Horst en Telgt aan de orde komt. Mochten wij het bevoegd gezag zelf uitoefenen dan is het eerste 

besluit waarvoor u bevoegd gezag bent de coördinatieregeling. (artikel 3.6 Wro). Op basis hiervan 

kan de besluitvorming voor de realisatie van een project in één voorbereidingstraject gebundeld  

worden. 
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Bijlage(n) 

  

1a Verzoek van gemeente Ermelo  

1b Verzoek van gemeente Putten 

2a Reactie van GS aan Ermelo 

2b Reactie van GS aan Putten 

 

 


