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Onbeantwoorde vragen via Q&A - n.a.v. informatiebijeenkomst 

over Uitbreiding Windpark Landtong
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29-03-2022

Gemeente Rotterdam & Initiatiefnemer Pondera
T.a.v. dhr. A. Bonte, dhr. S. Al-Haidari & dhr. S. Bakker, dhr. B. Konink 
Postbus 70012 | 3000 KP Rotterdam
Per e-mail verzonden aan Gemeente Rotterdam en Pondera,

tevens ter informatie verzonden aan de gemeenteraad en belanghebbenden

Geachte heren A. Bonte, S. Al-Haidari, S. Bakker en B. Konink,

Op maandag 31 januari vond de digitale informatiebijeenkomst plaats over de 
uitbreiding van Windpark Landtong Rozenburg. Participanten konden vragen stellen 
via de chat. Er werden zo veel vragen gesteld dat niet overal antwoord op kon 
worden gegeven. Alle vragen zouden beantwoord worden middels een Q&A. 

Toen op 24 februari de antwoorden op duurzaam010.nl gepubliceerd werden, 
constateerden wij dat niet alle gestelde vragen zijn opgenomen in de Q&A’s. 
Ook zijn er vragen veranderd waardoor antwoorden onnodig zijn uitgebleven of 
(naar onze mening) niet transparant beantwoord zijn.

Via deze brief bundelen we de, voor ons, belangrijkste onbeantwoorde vragen en 
onvolledige antwoorden. 

We verzoeken u om alle vragen alsnog concreet te beantwoorden.

 
Groene groet,

Thea, Else, René en Marijke

het bestuur van Stichting Leve de Landtong
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https://duurzaam010.nl/thema/windpark-landtong-rozenburg/


Onbeantwoorde vragen

1. Naast dat windturbines zorgvuldig moeten worden ingepast volgens de provincie, moet 
eventueel verlies aan recreatieve en landschappelijke waarden gecompenseerd worden. 
Compensatie zou volgens de provincie moeten gebeuren door het gebied uit te breiden of 
door het toevoegen van kwaliteit aan het gebied. Hoe ziet u die compensatie voor u?

 Pondera vertelt tijdens de bijeenkomst over maatregelen zoals stilstand en de aanleg van extra habitat.

2. De aanleg van extra habitat? Waar wilt u dat doen?

3. En omdat de windturbine minstens de helft van het natuurgebied zal aantasten, is 
opwaardering van de kwaliteit van het gebied evenmin mogelijk. Waarom wordt er zo 
vastgehouden aan de in 2017 bedachte zoeklocaties voor windmolens?

4. Welke opdracht heeft u aan Bureau Waardenburg gegeven?
 Vraag veranderd naar:

 Welke opdracht heeft de gemeenten aan Bureau Waardenburg gegeven?
 Antwoord Rotterdam:

 Gemeente heeft geen opdracht gegeven aan Bureau Waardenburg. Pondera moet zelf zorgen 
voor het inschakelen van een deskundig bureau.

 Waarom heeft u deze vraag veranderd? Hij had meteen door Pondera beantwoord 
moeten worden. Deze vraag hebben we sinds november al meerdere keren gesteld.

5. Ecologische belangen worden in deze omgeving alsmaar vooruitgeschoven. Of een 
degelijke onderbouwing van ecologisch onderzoek ontbreekt, bijvoorbeeld wanneer 
onderzoeken gebaseerd zijn op aannames i.p.v. feiten. Wij denken dat het risico groot is 
dat een windturbine in de begrazingsweide tot grote ecologische schade leidt. Wilt u dat 
risico nemen terwijl er een gewijzigd bestemmingsplan komt waarmee de Landtong groen 
moet blijven?

6. Moet er niet een aangepaste of nieuwe MER opgesteld worden met aangepaste flora en 
fauna berekeningen? De turbine is immers veel groter dan waarop de bestaande MER is 
opgesteld.

7. Wat als er geen draagvlak is voor geen enkele locatie op het natuurlijke deel op de 
Landtong?

Niet transparante antwoorden

8. Groene energie die ten koste gaat van de natuur vinden wij niet groen. Vindt u niet dat 
de belangrijkste mitigerende maatregel is om een zorgvuldige locatiekeuze te maken, 
gebaseerd op de actuele situatie?

 Antwoord Rotterdam:

 Dat is zeker belangrijk. Voor deze locatiekeuze is een PlanMer uitgevoerd, waarbinnen ook het 
thema ecologie is onderzocht. Aanvullend moet Pondera nu verschillende milieu-onderzoeken 
uitvoeren. Hierin wordt ook gekeken naar de invloed van de windturbine op de ecologie in de 
omgeving van het windpark. De Omgevingsdienst Haaglanden gaat dit ecologisch onderzoek 
toetsen. Deze dienst besluit daarna of Pondera een ontheffing ontvangt in het kader van de Wet 
Natuurbescherming.
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 Dit antwoord vinden wij niet transparant. U zegt dat een zorgvuldige locatiekeuze 
zeker belangrijk is, maar u beroept u meteen op het PlanMER Partiële Herziening 
VRM Windenergie Zuid-Holland (2017) en legt de verantwoordelijkheid bij Pondera en 
Omgevingsdienst Haaglanden neer. 

 Over ecologie op de Landtong staat geschreven in PlanMER (2017):
 -  Bijzondere planten- en diersoorten kunnen zo nodig worden verplaatst.
 -  Omvangrijke bewegingen van watervogels zijn in dit onderzoeksgebied niet te  
  verwachten omdat belangrijke foerageergebieden ontbreken.
8a. Waar naartoe worden planten- en diersoorten ‘verplaatst’?
8b. Wie heeft destijds geoordeeld dat belangrijke foerageergebieden ontbreken?
8c. Bent u er van op de hoogte dat op de plek die nu als opslagplaats dient voor 

de onderdelen van Repowering Windpark Landtong, normaliter velen zeldzame 
Bijenorchissen groeiden?

8d. Welke onherstelbare schade wordt er straks aan de begrazingsweide toegebracht als 
daar mega grote onderdelen voor Uitbreiding Windpark Landtong opgeslagen worden?

 Behalve de standaard procedure voor de aanvraag voor een ontheffing, is middels de 
aangenomen motie van 27 mei 2021 Zonder draagvlak draaien de windmolens niet door 
de gemeenteraad gesteld dat er getoetst moet worden of het definitieve plan van 
Pondera past binnen de kaders van de MER uit 2018. 

8e. Wie gaat dit toetsen? 
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21-06-2021, 131 bloeiende Bijenorchissen geteld

02-02-2022 Bijenorchissen-veld gerooid 23-03-2022 ‘Bijenorchissen-veld’ is nu opslagplaats



9.  Meerdere malen is aangegeven dat wordt ingezet op een zo zorgvuldig mogelijke 
inpassing, waarbij ook het uitgangspunt is om het groene karakter van de Landtong te 
behouden. Het gaat niet alleen om vogels die direct slachtoffer worden omdat ze tegen de 
windturbine aanvliegen. Het gaat ook om habitatverlies. Verstoring door een windturbine 
kan leiden tot vermijding van het gebied. Sinds Windpark Nieuwe Waterweg in gebruik is, 
is alleen al het aantal lepelaars flink toegenomen op de Landtong. Is dat niet opvallend?

 Weggelaten uit deze vraag:

9a. Vraagt u zich niet af waar die lepelaars straks naartoe moeten?
 Antwoord Rotterdam:

 De Pondera moet aantonen dat de realisatie van de nieuwe windturbine mogelijk is, gezien de 
mogelijke aanwezigheid van natuurwaarden. Daarbij zal ook gekeken moeten worden naar 
het effect op de lepelaars. Hierover vinden ook gesprekken plaats met belanghebbenden en 
de bevoegde gezagen (in het kader van de Wet Natuurbescherming is dat Omgevingsdienst 
Haaglanden).

 Dit antwoord vinden wij niet transparant. U schrijft ‘mogelijke aanwezigheid van 
natuurwaarden’? In nauwe samenspraak met het Wereld Natuurfonds is er met het 
project Herinrichting Landtong voor miljoenen euro’s geïnvesteerd om de Landtong een 
kwaliteitsimpuls te geven. De Landtong geldt als compensatie voor de aanleg van de 
tweede Maasvlakte, ter verbetering van onze leefomgeving te midden van de drukke 
haven en industrie. Rotterdam heeft hierover afspraken gemaakt met de Rijksoverheid 
middels de Planologische Kernbeslissing Project Mainport Rotterdam.

9b. Acht u het werkelijk mogelijk dat Pondera aan kan tonen dat het groene karakter van 
de Landtong behouden blijft en dat windenergie op deze plek niet ten koste zal gaan 
van natuur, recreatie en beleving?

9c. Wie zijn de belanghebbenden van natuurwaarden?

10.  Volgens netbeheerders duurt het nog ca. 7 jaar totdat het elektriciteitsnet goed genoeg is 
versterkt om de vraag naar stroom van vandaag de dag aan te kunnen. Over 7 jaar is de 
vraag naar stroom nog groter dan vandaag de dag. Vind u het niet belangrijk om ook hier 
naar te kijken in plaats van alleen maar zo snel als mogelijk zo veel mogelijk windmolens 
uit de grond te stampen terwijl het elektriciteitsnet nu al overbelast is?

 Vraag veranderd naar:

 Hoe zit het met de capaciteit van het elektriciteitsnet?
 Antwoord Pondera:

 Volgens de gegevens van de netbeheerder (zie de website van Stedin) is er nog (beperkte) 
netcapaciteit beschikbaar.

 Dit antwoord vinden wij niet transparant. De kaart op de website van Stedin is van 
januari 2022. Op de Landtong draaien nu slechts 2 windmolens omdat er 10 zijn 
afgebroken. Wat als de 9 grotere turbines van Repowering Windpark Landtong straks 
gereed zijn en er 34 MW extra staat te draaien? Is de netcapaciteit dan nog steeds 
beperkt? Of is er dan geen netcapaciteit meer beschikbaar waardoor Uitbreiding 
Windpark Landtong overbodig is? En voor hoeveel jaar? Wij hebben aan Stedin gevraagd 
wanneer er geen netcapaciteit meer beschikbaar is op de Landtong van Rozenburg.

 Antwoord Stedin: 

 Helaas mogen wij op de vraag geen antwoord geven omdat wij geen informatie over 
netaansluitingen met derden mogen delen.

10a. Graag krijgen we een antwoord van Gemeente Rotterdam wanneer er geen 
netcapaciteit meer beschikbaar is op de Landtong en voor hoeveel jaar die verwachting 
tenminste geldt. 
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https://www.stedin.net/zakelijk/congestiemanagement-en-transportprognoses/beschikbare-netcapaciteit
https://www.stedin.net/zakelijk/congestiemanagement-en-transportprognoses/beschikbare-netcapaciteit
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Toelichting

11. Draaiende windturbines zouden tot een straal van ca. 450 meter een verstorende werking 
hebben op vogels. Het deel van de begrazingsweide waar de windturbine moet gaan 
komen is slechts 240 meter breed. Hoe is sprake van een zorgvuldige inpassing als het 
natuurgebied zelf kleiner is dan de omvang van de verstorende werking?

 Antwoord Rotterdam:

 Het is onduidelijk waar de hier aangehaalde 450 meter op is gebaseerd. Pondera moet 
aantonen dat de realisatie van de nieuwe windturbine mogelijk rekening houden met 
natuurwaarden. Dit zal in het kader van de Wet Natuurbescherming worden getoetst door 
Omgevingsdienst Haaglanden.

 Voslamber en Liefting stellen in het SOVON-Onderzoeksrapport (2011) dat de omgeving 
in een straal van 450 meter rond een windturbine minder geschikt is voor (water)
vogels.

 Als daarbij de vogelplas achter de Modelvliegcub gedempt moet worden omdat 
de vliegclub zelf moet verplaatsen, dan zullen vele broedende en/of foeragerende 
rode lijst vogels en andere vogelsoorten verdreven worden (o.a. de tureluur, smient, 
slobeend, bonte strandloper, grutto, wintertaling, wulp, bontbekplevier, visdief, 
oeverloper, kievit, kleine plevier, grauwe gans, zilverplevier, kanoet, bergeend, kleine 
mantelmeeuw, scholekster en kluut). Hierdoor zal de verstorende werking nog veel 
groter zijn dan ca. 450 meter.


