
De gemeenteraad van Hof van Twente 
Postbus 54  
7470 AB  
Goor 
 
 
 
Lochem, 27 januari 2023 
 
Onderwerp: initiatief voor Windpark Papenslagweg 
 
Geachte gemeenteraad van Hof van Twente, 
 
Graag informeren we u over een initiatief voor drie windmolens ten oosten van Exel dat wij – 
LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie - hebben. In deze brief geven we uitleg over ons idee, de 
stand van zaken, de vervolgstappen en hoe de omgeving financieel kan participeren. Op onze 
website www.windparkpapenslagweg.nl vindt u een video waarin we alvast meer toelichting geven 
en we nodigen u van harte uit voor een inloopavond. Verderop in deze e-mail leest u daar mee over. 
Tijdens de verdere uitwerking van ons idee blijven we graag met u in contact. 
 
Locatie windmolens 
Het plangebied van Windpark Papenslagweg ligt ten oosten van Exel in de gemeente Lochem, nabij 
de grens met de gemeente Hof van Twente. De windmolens zijn beoogd op agrarische percelen 
tussen de Papenslagweg, Exelseweg en de grens met de gemeente Hof van Twente/provincie 
Overijssel. Als bijlage bij deze brief vindt u een plattegrond met daarop aangegeven het plangebied. 
We denken dat er een reële mogelijkheid is om hier drie moderne windmolens te realiseren. 
 
Afmetingen windmolens 
We gaan uit van moderne windmolens: een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van 
circa 200 meter. Dat betekent dat een wiek circa 100 meter lang is en de tiphoogte circa 280 meter. 
In een later stadium blijkt hoe groot de windmolens exact worden, maar ze krijgen zeer waarschijnlijk 
dergelijke afmetingen.  
 
Grote bijdrage aan energieneutraal Lochem 
De beoogde windmolens zijn groot, maar wekken daardoor ook veel op. Als de wieken twee keer zo 
lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. De verwachte opbrengst van drie van 
dergelijke windmolens samen is circa 90.000.000 kilowattuur (kWh) per jaar. De gemeente Lochem 
wil in 2050 energieneutraal zijn. Windpark Papenslagweg levert hier een grote bijdrage aan. Met een 
jaarlijkse opbrengst van circa 90.000.000 kWh kunnen de beoogde windmolens  circa 48 procent van 
het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Lochem duurzaam opwekken.  
 
Groter, maar stiller 
De trend is dat moderne windmolens stiller zijn dan oudere, kleinere modellen. Tevens draaien grote 
windmolens langzamer rond. Regels voorkomen dat een grotere windmolen meer geluid en 
slagschaduw mag veroorzaken bij een woning dan een kleinere windmolen. Zo ontvangen woningen 
maximaal circa zes uur slagschaduw per jaar, ongeacht het aantal windmolens of het formaat. Meer 

http://www.windparkpapenslagweg.nl/


informatie over onder andere windmolens, geluid en slagschaduw staat op onze website 
www.windparkpapenslagweg.nl.  
 
Wie zijn de initiatiefnemers? 
Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie zijn samen 
de initiatiefnemers van Windpark Papenslagweg. Samen maken we het plan en samen doen we de 
investeringen. Via LochemEnergie kunnen onder anderen omwonenden financieel participeren in het 
windpark. Verderop in deze e-mail leest u hier meer over.  
 
Stand van zaken, video en inloopavond 
Het idee voor Windpark Papenslagweg verkeert in een pril stadium. Er lopen bijvoorbeeld nog geen 
formele procedures om een vergunning hiervoor te verkrijgen. Eerst gaan we graag met de omgeving 
in gesprek over dit idee. Op onze website vindt u bij de nieuwsberichten een video waarin we een 
presentatie geven met meer toelichting op het initiatief en hoe de omgeving hier bij betrokken kan 
zijn. Als u hierna nog vragen heeft of ons persoonlijk wilt spreken, ben u van harte welkom op de 
inloopavond die we organiseren. Deze is op: 
 

• Datum: 9 februari 2023  

• Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur 

• Locatie: Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1 in Laren  
 

U kunt op 9 februari tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen op het moment dat u wilt. We hebben 
enkele panelen met informatie, tonen visualisaties en kunnen nader met u in gesprek. 
  
Samen met de omgeving 
We vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de omgeving en de omgeving bij dit plan te 
betrekken. Op de volgende manieren kan de omgeving betrokken zijn: 
 

1. Denk mee via de omgevingsraad 
Om het windpark te kunnen bouwen, hebben we een omgevingsvergunning nodig. Om deze 
vergunning te kunnen aanvragen, moeten we een gedetailleerd plan hebben. In dat plan 
staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan 
aan de regelgeving. Graag betrekken we omwonenden, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die 
hiervoor nodig zijn, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de 
windmolens er staan. Ook horen we graag wat aandachtpunten zijn van de omgeving. We 
kunnen dan onderzoeken of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden. Daarom 
stellen we voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de omgevingsraad 
bespreken we het plan en andere onderwerpen waar de omgevingsraad het over wil hebben.  
 

2. Investeer mee via LochemEnergie 
Via LochemEnergie kunnen omwonenden (ook uit buurgemeente Hof van Twente), bedrijven 
en maatschappelijke organisaties financieel participeren in het windpark. LochemEnergie is 
er verantwoordelijk voor dat dit wordt vormgegeven. LochemEnergie is een van de 
initiatiefnemers van het windpark en is daardoor een van de eigenaren van het windpark. 
Gebruikelijk bij lokaal coöperatief eigendom is dat tevens een deel van het rendement van 

http://www.windparkpapenslagweg.nl/


het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten. 
Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel van 
Windpark Papenslagweg kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven, 
al dan niet in de omgeving.  
 

3. Denk mee over het omgevingsfonds 
Er komt een omgevingsfonds waarin een deel van de opbrengst van het windpark ter 
beschikking wordt gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte 
megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van vijftien jaar. Ter indicatie: met naar 
verwachting circa 90.000 MWh per jaar is er dan ongeveer 45.000 euro per jaar beschikbaar 
voor de omgeving. Hoe het fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, willen we 
bespreken met de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld goed worden besproken in de 
omgevingsraad. Het omgevingsfonds kan – ter illustratie - bijvoorbeeld worden benut voor 
de versterking van gemeenschappelijke voorzieningen, landschap of natuur of voor 
maatregelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 
 

Hoe blijf ik op de hoogte en kan ik contact opnemen met de initiatiefnemers? 
Via onze website www.windparkpapenslagweg.nl kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U 
krijgt dan per e-mail berichten over de stand van zaken en andere informatie. Deze nieuwsbrief 
wordt ons belangrijkste communicatiemiddel, dus we adviseren u dat u zich hiervoor aanmeldt. Als u 
vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via 
info@windparkpapenslagweg.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij 
Pure Energie, op 06 - 57870755. 
Op onze website staat meer informatie, onder andere in de rubriek veelgestelde vragen. 
 
We hopen u goed te hebben geïnformeerd en ontmoeten u graag op de inloopavond op 9 februari. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maarten Delen en Hans Geerlink 
Energiecoöperatie LochemEnergie 
 
Maatschap Langeler en melkveebedrijf Wansink VOF 
Walow BV 
 
Harld Schuldink en Matthijs Oppenhuizen 
Duurzaam energiebedrijf Pure Energie 
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Plangebied Windpark Papenslagweg 
Het plangebied van Windpark Papenslagweg ligt in het oosten van de gemeente Lochem, ten oosten 
van Exel en nabij de grens met de gemeente Hof van Twente. De windmolens zijn beoogd op 
agrarische percelen tussen de Papenslagweg, Exelseweg en de grens met de gemeente Hof van 
Twente/provincie Overijssel. We denken dat er een reële mogelijkheid is om hier drie moderne 
windmolens te realiseren. Op de plattegrond is met de gele lijn het plangebied geschetst waar ruimte 
lijkt voor drie windmolens (draai de afbeelding een kwartslag naar links).  
 

 

 
 
 
 


