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Geachte bestuursleden Leve de Landtong/ beste Else, René, Thea, Sandra en Marijke, 

 

In uw brief van 15 oktober 2020 toont u uw bezorgdheid over de uitbreiding van windturbines 

op de Landtong Rozenburg en stelt u een aantal vragen. U wilt voorkomen dat er natuur 

verdwijnt op de landtong Rozenburg. 

Ik begrijp uw bezorgdheid en kan u bevestigen dat ik mij bij de planontwikkeling van deze 

windturbines inzet voor een zo zorgvuldig mogelijke inpassing. Uitgangspunt is ook voor mij 

het groene karakter van de Landtong te behouden.  

  

Toelichting op het planproces 

Om uw vragen te beantwoorden is het belangrijk eerst aandacht te geven aan het 

planvormingsproces van nieuwe windturbines op de landtong. Rekening houdend met behoud 

van het groene karakter van de Landtong hebben we ervoor gekozen het oorspronkelijk 

bredere zoekgebied voor plaatsing van extra windturbines sterk in te perken. Vervolgens is 

naar aanleiding van de daaropvolgende inspraakprocedure besloten het aantal nieuwe 

windturbines te beperken tot deze twee. 

 

Aanvankelijk is de uitbreiding van 2 extra windturbines gelijktijdig voorbereid met de 

repowering van de bestaande windturbines. Daarvoor heeft initiatiefnemer Eneco in 

samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en DCMR 

Milieudienst Rijnmond een Milieu Effect Rapportage opgesteld. Vervolgens heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf, als de grondeigenaar van het gebied waarin de 2 windturbines waren 

geprojecteerd, bepaald dat het door nieuwe rijksbeleid vereist is een aanbestedingsprocedure 

te doorlopen voor deze 2 windturbines. Eneco heeft daarom de planvorming voor de 2 

windturbines tijdelijk gepauzeerd en zich eerst gericht op de repowering van de bestaande 

windturbines. Eneco heeft aan de landelijke MER-commissie advies gevraagd voor de 

repowering en alle voorwaarden en bepalingen voor de 2 extra windturbines niet verder 

uitgewerkt. 
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Naar aanleiding van de eis van het Rijksvastgoedbedrijf om de 2 extra windturbines aan te 

besteden, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen periode samengewerkt met de 

gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam om deze aanbesteding voor te bereiden. 

Medio september 2020 is de marktverkenning gestart en bij interesse van meerdere 

marktpartijen wordt naar verwachting begin 2021 een aanbesteding georganiseerd. In de loop 

van 2021 kan de geselecteerde marktpartij de planvorming voor de 2 windturbines voortzetten. 

  

Onderstaand geef ik graag antwoord op uw vragen.  

1. Waar is het rapport waarin ILT haar goedkeuring geeft om windturbines nabij de leidingen te 

realiseren? 

Vanwege het tijdelijk pauzeren van de planvorming is dit rapport nog niet opgesteld, en dient 

dit alsnog te worden opgesteld door de te selecteren marktpartij. 

  

2. Hoe is het mogelijk dat er dan in het laatste hoofdstuk staat: “Er bevinden zich geen 

kwetsbare objecten bij de PR-10 -6 contouren”?  

De beoordeling van dit hoofdstuk wordt relevant als er een nieuw planvoorstel door de te 

selecteren marktpartij wordt ontwikkeld. In artikel 1 van het Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen (Bevi) wordt geregeld wat onder kwetsbare en beperkte objecten moet worden 

verstaan. Als vuistregel kan worden aangehouden dat de hoeveelheid personen die in de 

nabijheid aanwezig is en of zij daar bijvoorbeeld al dan niet overnachten bepalen of er sprake 

is van een (beperkt) kwetsbaar object. Deze vraag moet beantwoord worden in het onderzoek 

dat moet gebeuren als er een vergunning aanvraag wordt gedaan. Daarbij zal tevens gekeken 

moeten worden of de Landtong valt onder het in de Bevi genoemde begrip “terrein bestemd 

voor recreatieve doeleinden”. 

  

3. Wij begrijpen dat uitgangspunten en voorkeuren niet altijd gerealiseerd kunnen worden, 

maar wij vragen ons af of er werkelijk zorgvuldig onderzocht is of de nieuwe windturbines in 

één lijn met de huidige windturbines geplaatst kunnen worden? 

Er is in het MER-rapport serieus onderzocht of de 2 windturbines in één lijn met de huidige 

windturbines, namelijk aan de zuidzijde van de Noordzeeweg geplaatst kunnen worden. In uw 

brief beschrijft u dat in ieder geval 2 alternatieven zijn onderzocht met als locatie de zuidkant 

van de Noordzeeweg 

  

4. Waarom is er geen onderzoek gedaan naar windturbines met een ashoogte van 120 meter 

aan de zuidkant van de Noordzeeweg? 

In het MER is toegelicht dat wegens eisen van externe veiligheid windturbines aan de 

zuidzijde van de Noordzeeweg niet inpasbaar zijn. Daarom wordt de planvorming nu gericht 

op een optimale inpassing aan de noordzijde van de Noordzeeweg. 

  

5. Waarom is er in dit onderzoek alleen gekeken naar omliggende installaties, zoals 

ligplaatsen, en niet naar het recreatiegebied op zich als kwetsbaar object? 

De gevolgen van de windturbines kunnen in 2 soorten onderzoek aan de orde komen: in de 

MER-rapportage en in de aan de vragen Beschikking in het kader van de Wet 

Natuurbescherming. Gezien het planproces adviseer ik u om de te selecteren marktpartij te 

verzoeken onderzoek te doen naar de effecten van de windturbines op het recreatiegebied. Dit 

kan op verschillende momenten in het vervolgproces. 
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Vervolgproces 

De marktpartij zal in de loop van 2021 in nauw overleg met gemeente Rotterdam informatie en 

participatie organiseren over haar planvoorstel en vervolgens over de vergunningaanvraag, 

inclusief alle wettelijk vereiste onderzoeken. Deze participatie wordt gericht op de bewoners, 

bedrijven en organisatie van Rozenburg en van Maassluis. Ik nodig u van harte uit om aan 

deze participatiebijeenkomsten deel te nemen en uw inbreng te leveren. Als u niet tevreden 

bent over het planproces en de onderbouwing van de benodigde vergunningen, heeft u de 

mogelijkheid een zienswijze in te dienen en eventueel in hoger beroep te gaan. Overigens is 

mijn inzet de kwaliteit van de participatie op een zo hoog mogelijk niveau plaats te laten 

vinden, met als beoogd resultaat dat zo veel mogelijk betrokkenen zich kunnen vinden in het 

resultaat. 

  

Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

  

  

  

 

Arno Bonte 

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie 

 


