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Klacht over gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

datum

28-10-2019

Gemeentelijke ombudsman
Meent 106, 3011 JR Rotterdam
per e-mail verzonden aan: 
info@ombudsmanrotterdam.nl

Geachte ombudsman,

Stichting Leve de Landtong te Rozenburg dient een klacht in tegen de gemeente Rotterdam en het 
Havenbedrijf Rotterdam (hierna HbR) wegens onbehoorlijk bestuur. 

Een stukje voorgeschiedenis: Rozenburg heeft een klein natuurgebied, de Landtong, dit is van 
groot belang voor de Rozenburgers. Het is het enige stukje natuur- en recreatiegebied op het eiland 
Rozenburg dat overgebleven is na de ongebreidelde uitbreidingen van de Rotterdamse haven.

HbR had de intentie hier een groot distributiecentrum te vestigen. Een ontwikkeling welke niet 
toegestaan is volgens het bestemmingsplan, waarover pas gecommuniceerd werd toen het plan al 
bijna ten uitvoering kwam en ‘niet meer tegen te houden zou zijn’, aldus burgmeester Aboutaleb. 

Rozenburg kwam in opstand. Er werd massaal en hartverwarmend actie gevoerd.

Begin juli 2019 maakte HbR bekend dat toch werd afgezien van het vestigen van distributie-
activiteiten op de Landtong Rozenburg. Wel gaf HbR direct aan nog steeds de ambitie te hebben om 
het ‘beschikbare’ terrein op de Landtong Rozenburg te ontwikkelen. Deze keer heeft HbR toegezegd 
dat Rozenburg wél betrokken zouden worden.

Een dag na het bericht van HbR maakten zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester 
en wethouders bekend de Landtong van Rozenburg groen te willen houden.

Kort voordat bekend werd dat het distributiecentrum niet door zou gaan, ontdekten wij (toen 
nog actiegroep Leve de Landtong) dat er een onterechte omgevingsvergunning (kapvergunning) 
verleend was. Deze kapvergunning was aangevraagd op het adres ‘nabij Vinkseweg 16’ i.p.v. 
‘Noordzeeweg 6’ en daardoor onopgemerkt gebleven voor Rozenburgers.

Omdat zowel de gemeenteraad als het college aangegeven hadden de Landtong groen te willen 
houden, diende gebiedscommissie Rozenburg een ongevraagd advies in bij het college om de 
kapvergunning in te trekken. Gemeenteraadsleden hebben tijdens actualiteitenvergaderingen 
aangegeven dat de wethouder de mogelijkheid heeft om de kapvergunning in te trekken. 



Wethouder Kathmann heeft echter afwijzend gereageerd, juridisch gezien zou er geen 
mogelijkheid voor de gemeente zijn om de verleende kapvergunning in te trekken. [zie bijlage 1] 

Dat de kapvergunning niet werd ingetrokken is een van de redenen dat stichting Leve de 
Landtong is opgericht.

Nadat het distributiecentrum niet doorging en de kapvergunning niet ingetrokken werd, zijn er 
toezeggingen gedaan door het college en HbR inzake participatie van Rozenburg:
• Na het zomerreces 2019 zou er een overleg komen tussen directie HbR, wethouder 

Kathmann en gebiedscommissie Rozenburg betreft het verzoek van de gemeenteraad en het 
college het bestemmingsplan aan te passen. 

• Tot die tijd zouden alle partijen rust houden met betrekking tot ontwikkeling op de Landtong.

Dan geeft HbR op 29 augustus 2019, tijdens de toegezegde rustperiode, een presentatie over 
het walstroom-project voor het bedrijf Heerema op de Landtong. 
Tot onze grote verbazing presenteren ze niet de installatie die het bedrijf Heerema ons 
voorgehouden had, namelijk 1 á 2 gebouwtjes ter grootte van een zeecontainer aan de 
zuidkant van de Noordzeeweg. 
Er is ineens sprake van 6 gebouwen, waarvan de grootste 16 meter lang, 9 meter breed en 
5,5 meter hoog wordt. Daarbij is de beoogde locatie aan de noordkant van de Noordzeeweg, 
middenin het natuur- en recreatiegebied waar eerst het distributiecentrum zou komen.

De Landtong komt opnieuw aan de orde in de actualiteitenvergadering. [zie bijlage 2]

Gebiedscommissie Rozenburg dient opnieuw een ongevraagd advies in. [zie bijlage 3]

Het gesprek met wethouder Kathmann en directie HbR heeft nog steeds niet plaatsgevonden, 
maar op 16 oktober 2019 heeft wethouder Bonte de gebiedscommissie Rozenburg wel voor 
de keuze gesteld om in te stemmen met het walstroom-project op de geplande locatie, anders 
zou dit hele project dreigen te stranden. Deze intimidatie heeft er helaas toe geleid dat de 
gebiedscommissie heeft ingestemd, zij het niet met algemene stemmen.

De gemoederen liepen hoog op onder de Rozenburgse bevolking. Wij hebben de 
gemeenteraadsfracties verzocht hun rol als beleidsautoriteit in te nemen. [zie bijlage 4]

Deze opeenstapeling van het niet nakomen van afspraken vinden wij onbehoorlijk bestuur. 
Wij verzoeken u dringend om ons te helpen dit proces in goede banen te leiden.

 
Met vriendelijke groene groet, 
mede namens het bestuur

Marijke Sonneveld-Dijkman
voorzitter Stichting Leve de Landtong
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