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Nieuwsbrief
Uitbreiding Windpark Rozenburg
Na het besluit om door te gaan met de 
geplande windturbine op de Landtong 
Rozenburg heeft Pondera op 28 oktober de 
omgevingsvergunning aangevraagd. De 
gemeente Rotterdam gaat de 
vergunningaanvraag toetsen op 
verschillende aspecten zoals veiligheid, 
milieueffecten en geluid. 

De gemeente heeft zes maanden de tijd om de aanvraag 
te behandelen. Pondera zal ook bij de Omgevingsdienst 
Haaglanden en bij Rijkswaterstaat een vergunning 
aanvragen. De Omgevingsdienst Haaglanden toetst de 
invloed van het plan op aanwezige flora en fauna. 
Rijkswaterstaat toetst de mogelijke risico’s van de 

windturbine langs de Nieuwe Waterweg/Het Scheur 

gelegen waterkering.

Geef uw mening
Het afgelopen jaar zijn bewonersbijeenkomsten en 
gesprekstafels georganiseerd om uw mening te geven
over de plannen en vragen te stellen. Dat traject is nu 
afgerond. Waar mogelijk is uw mening meegenomen in de 

plannen. Nu komen we in een formeel vergunningstraject. 

In dit traject heeft u de mogelijkheid om uw mening 

(zienswijze) op het ontwerpbesluit aan de

gemeente kenbaar te maken. Wanneer de 
ontwerpbesluiten van de gemeente en de bevoegde 
gezagen gereed zijn is het de bedoeling om alle stukken 
als één pakket ter inzage te leggen. Dit zal waarschijnlijk 
in de maanden februari of maart 2023 gebeuren.  

In de periode van ter inzagelegging van de 
ontwerpbesluiten zal de gemeente een 
informatiebijeenkomst organiseren in Rozenburg. Meer 
informatie hierover volgt nog. Na deze periode worden de 
zienswijzen zorgvuldig bekeken. Hier kunnen eventueel 
nog wijzigingen op de plannen uit voort komen voordat 
wij overgaan tot besluitvorming. De reactie op de 
zienswijzen komt terecht in een Nota van Beantwoording. 
Deze wordt samen met het definitieve besluit 
gepubliceerd. 

Waar vindt u de stukken?
De vergunningaanvraag wordt binnenkort gepubliceerd 
op www.overheid.nl onder ‘berichten over uw buurt’. Daar 
vindt u meer informatie over de vergunningaanvraag en 
een korte samenvatting van het bouwplan.  De 
ontwerpbesluiten worden gepubliceerd op 
www.overheid.nl en in de Havenloods. Daarnaast 
vermelden we het ook op Duurzaam010.nl.

http://www.overheid.nl
http://www.overheid.nl
https://duurzaam010.nl/thema/windpark-landtong-rozenburg/


Bewoners en belanghebbenden kunnen hun zienswijze na 
de terinzagelegging ook schriftelijk indienen, maar 
kunnen ook een afspraak maken om hun zienswijze 
mondeling naar voren te brengen. Wij nemen de 
zienswijze dan schriftelijk over. In de bekendmaking zal 
het adres komen te staan waar de zienswijze naar toe kan 
worden gestuurd en het telefoonnummer dat dan gebeld 
kan worden om een eventuele afspraak te maken.

Proces vergunningaanvragen in kaart

Oktober 2022
Indienen aanvragen vergunningen en ontheffingen door 
Pondera

Oktober 2022 – maart 2023
Behandeling vergunningen en ontheffing
Toetsing gemeente aanvragen en ontheffingen bevoegde 
gezagen 

Maart 2023
Ontwerpbesluit

Maart 2023
Indienen zienswijze 

April 2023 
Definitief besluit

Aan deze planning kan geen rechten worden ontleed. Het 
proces is afhankelijk van meerdere partijen. Daarom loopt 
de planning vaak anders dan gehoopt.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar 
windparkrozenburg@rotterdam.nl.
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