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Geachte commissie,

Tijdens de actualìteitenraad van 18 juli 2019 over de toekomst van de Landtong Rozenburg 
heb ik u toegezegd om in de gesprekken met het Havenbedrijf Rotterdam in te zetten op het 
groen houden van de Landtong en u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
(19bb019187).

Onder verwijzing naar mijn brief van 2 september 2019 (ons kernmerk 19bb019796) heb ik 
met collega-wethouder Van Gils op 6 november 2019 gesproken met het Havenbedrijf 
Rotterdam en ben ik het gesprek aangegaan met de gebiedscommissie Rozenburg over de 
toekomst van de Landtong. In beide gesprekken is het groen blijven van de Landtong het 
uitgangspunt van onze inzet geweest. In het tussenbericht van 12 december 2019 heb ik u 
toegezegd om een verdere uitwerking voor 1 maart 2020 aan u terug te koppelen.

In de afgelopen twee maanden zijn wethouder Van Gils en ik verder in gesprek gegaan met 
het Havenbedrijf Rotterdam over de toekomst van de Landtong. Het college ziet graag het 
groene karakter van de Landtong behouden en onderzoekt met het Havenbedrijf naar een 
passende compensatie voor het niet kunnen ontwikkelen van de 10 hectare haventerrein. De 
projecten Walstroom Calandkanaal en windpark Rozenburg, zowel de repowering als de 
uitbreidingsopgave, krijgen wel hun plek op de Landtong, waarbij het uitgangspunt is een zo 
zorgvuldig mogelijke inpassing.

Het onderzoek naar passende compensatie duurt drie maanden en in deze periode vinden er, 
behalve de hierboven genoemde, geen andere ontwikkelingen plaats. De uitkomst van het 
onderzoek bepaalt welke afspraak met het Havenbedrijf overeen kan worden gekomen om 
onze Landtong ook voor toekomstige generaties groen te houden.

BD
-B

-0
1-

B&
W



Blad: 2/2

Ik verwacht dat ik u tegen de zomer van 2020 nader kan informeren.

Ik beschouw hiermee toezegging 19bb019187 als afgehandeld.

Een afschrift van deze brief zal aan de gebiedscommissie Rozenburg worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Barbara Kathmann
Wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen


