Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Aanvraag Actualiteit cf. art. 27 van het Reglement van Orde
Betreft: “De Landtong moet groen blijven”

Rotterdam, 9 oktober 2019

De blijdschap in de Rotterdamse gemeenteraad, maar bovenal op Rozenburg, was groot toen
op 11 juli 2019 het Havenbedrijf bekendmaakte dat zij afzien van het vestigen van
distributieactiviteiten op de Landtong. Met dank aan de inzet van vele Rozenburgers, alsmede
inspanningen vanuit de raad, is een distributiecentrum dat de Landtong als groene oase zou
beschadigen afgewend.
Er blijven echter zorgen bestaan over andere ontwikkelingen die door het Havenbedrijf
worden ingezet. Het Havenbedrijf, Eneco en Heerema Marine Contractors presenteerden op
29 augustus het project-Walstroom, een installatie die vanaf de Landtong schepen van energie
zal voorzien.
De fracties van DENK Rotterdam en CDA Rotterdam, alsmede de gebiedscommissie
Rozenburg, juichen het gebruik van walstroom op zich toe. Inzake het bovenstaande project
bestaan echter zorgen. Volgens openbare bronnen zou het gaan om een installatie die een
relatief groot beslag legt op het gebied ten noorden van de Noordzeeweg en daarmee schade
berokkent aan het groene karakter van de Landtong. Daar komt nog eens bovenop dat vanuit
Rozenburg de klacht gehoord wordt dat er onvoldoende voorlichting en participatie is
geweest.
De fracties van DENK Rotterdam en het CDA Rotterdam zijn de mening toegedaan dat de
Landtong groen moet blijven. Wij wensen daarom tijdens de actualiteitenraad van 10 oktober
2019 met het college in debat te gaan om in ieder geval antwoord te krijgen op de volgende
vragen:

1. Hoe zien de exacte plannen voor het project-Walstroom eruit en kan hierbij verzekerd
worden dat er op geen enkele manier ingeboet wordt op het groene karakter van de
Landtong?
2. In hoeverre behoort de groei van walstroom-activiteiten (en de bijbehorende
benodigde ruimte) tot de mogelijkheden, gezien het feit dat de huidige plannen veel
grootschaliger ogen dan eerdere plannen?
3. Wanneer valt de definitieve beslissing over het project-Walstroom en welke
mogelijkheden zijn er om nog bij te sturen?
4. Hoe is de participatie van en informatievoorziening aan Rozenburgers geborgd in het
proces?
5. Welke concrete activiteiten heeft het college in de afgelopen tijd ontplooid om het
groene karakter van de Landtong te behouden?
6. Wat is de positie van het college inzake het project-Walstroom en het groene karakter
van de Landtong, en hoe geeft het college hier uiting aan in de richting van het
Havenbedrijf?
Gezien het feit dat ondergetekende fracties hebben vernomen dat een definitief besluit
inzake het project-Walstroom snel volgt, kennen ondergetekende fracties er dusdanige
urgentie aan toe dat voorgesteld wordt dit te agenderen als actualiteit.
Met vriendelijke groet,

Stephan van Baarle
DENK Rotterdam

René Segers-Hoogendoorn
CDA Rotterdam

