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ZONDER DRAAGVLAK DRAAIEN DE WINDMOLENS NIET

AAI
De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 27 mei 2021 ter bespreking van Regionale Energiestrategie.

Constaterende dat:

Het plaatsen van windmolens en andere energie-opwekkers flinke impact heeft op de omgeving en

haar bewoners;

Goede participatie en communicatie vooraf over de uitgangspunten daarom van groot belang is;

Het Rijkvastgoed bedrijf via biedboek.nl de 'Ontwikkellocatie windturbines op Landtong te Rozenburg'

aanbiedt ter openbare inschrijving die sluit op 2 juli 2021 ;

Er eerder een Milieueffectrapportage (MER) is uitgevoerd voor herplaatsing (repowering) van andere

windmolens samen met deze ontwikkellocatie;

In dit traject de uitbreiding gemaximeerd is tot twee windmolens;

De ontwikkellocatie later is losgekoppeld van de herplaatsing;

Op de projectpagina wel uitleg gegeven wordt over procedures, maar dat sommige relevante stukken,

zoals de MER ontbreken.

Overwegende dat:

■ Op de projectpagina 1 van Windpark Landtong Rozenburg nog steeds te lezen is dat voor de

ontwikkellocatie mogelijk een apart procedure wordt opgestart;

• De (ruimtelijke) uitgangspunten voor deze twee extra windmolens niet vindbaar zijn voor bewoners,

behalve dan als zich als potentiële exploitant melden op biedboek.nl;

■ Het voor hen niet duidelijk is waar de extra windmolens nu gaan komen en wat de gevolgen zijn voor

bewoners, gebruikers, flora en fauna;

■ Bewoners behoefte hebben aan goed ontsloten, duidelijke en complete informatie.

Verzoekt het college:

■ In het vervolgproces rondom (de uitbreiding van) Windpark Landtong Rozenburg, maar ook op

mogelijke andere locaties, als uitgangspunt te hanteren dat de gemeente en de exploitant samen

verantwoordelijk zijn om communicatie en participatie in te richten om maximaal draagvlak en

acceptatie van het beoogde windpark te creëren, zoals bedoeld in de Leidraad Windenergie 2021 ;

■ Dit zo snel als mogelijk te starten na bekendmaking van de geselecteerde exploitant;

1 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtonq-rozenburq/
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In bijeenkomsten en (online) communicatie ook de geschiedenis en uitkomsten van eerdere participatie

rondom de Nota Reikwijdte Detail en de eerdere MER van Windpark Landtong Rozenburg mee te

nemen, zoals de beoogde locaties;

Door de exploitant te laten vastleggen dat effecten op flora en fauna worden meegenomen bij het

definitieve plan, inclusief de verplaatsing van de drinkwaterpoel en te laten toetsen of dit past binnen

de kaders van de MER of dat een aanvullende MER noodzakelijk is;

Voor deze en andere windenergieprojecten te zorgen voor een beter toegankelijk en actueel online

projectdossier met alle relevante openbare stukken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tjalling Vonk Ingrid van Wifferen Dieke van Groningen
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