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Geachte gemeenteraadsleden,
Wij vragen u om het college te controleren aangaande onderstaande ontwikkelingen op de
Landtong van Rozenburg.
Toen het Havenbedrijf op 11 juli 2019 liet weten af te zien van het distributiecentrum op de
Landtong, is door het Havenbedrijf zelf toegezegd in gesprek te gaan met direct betrokkenen
indien er nieuwe plannen zouden zijn voor ontwikkelingen op de Landtong.
Daarbij is ook toegezegd dat er na het zomerreces een overleg zou komen tussen de directie
van het Havenbedrijf, wethouder Kathmann en gebiedscommissie Rozenburg aangaande de
groene bestemming van de Landtong.
Totdat dit overleg zou plaats vinden (wat nog steeds niet is gebeurd) zou er niets
onomkeerbaars gebeuren op de Landtong!
Maar dan presenteert het Havenbedrijf op 29 augustus het ‘grote’ walstroomproject op de
Landtong. Tot 29 augustus was Rozenburg alleen bekend met een ‘klein’ project voor Heerema
ter grootte van 1 á 2 zeecontainers.
Rozenburgers zijn niet te spreken over deze ‘grote’ walstroom-installatie welke ligt in het nog
te bespreken bestemmingsplangebied: het groene deel van de Landtong. Ook zijn zij niet te
spreken over de manier waarop deze plannen sinds 29 augustus door het Havenbedrijf (en
Eneco) zijn gecommuniceerd. Afspraken en toezeggingen met/aan Rozenburg worden niet
nagekomen.
Op woensdagavond 16 oktober, met een mes op de keel van de gebiedscommissie Rozenburg,
is het ‘grote’ walstroomproject er keihard doorgedrukt, binnen het groene deel van de
Landtong. Slikken of stikken waren de enige opties volgens de gebiedscommissie.
Wethouder Bonte heeft tijdens de actualiteitenvergadering van 10 oktober jongstleden
toegezegd ‘te checken’ of er goed gekeken is naar andere locaties dan de beoogde locatie door
het Havenbedrijf. Op de vraag of wethouder Bonte dit daadwerkelijk ‘gecheckt’ heeft, hebben
wij nog geen antwoord gekregen.
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Ook op de vragen die Thea Bergwerff gesteld heeft op woensdag 16 oktober, tijdens
het inspreekmoment ‘Begroting 2020’, hebben wij geen antwoord gekregen vanwege de
stroomversnelling in dit project.
In het ‘grote’ walstroom-project, dat ineens met spoed aan zou moeten vangen sinds het
Havenbedrijf heeft afgezien van het distributiecentrum, is helemaal geen participatie geweest.
Zonder participatie is gebiedscommissie Rozenburg 16 oktober gevraagd om akkoord te geven
voor het walstroom-project, terwijl de gebiedscommissie helemaal geen akkoord behoeft te
geven als het om ontwikkelingsplannen als deze gaat.
De gebiedscommissie heeft de taak Rozenburgers te betrekken bij het maken van plannen
en participatie mogelijk te maken. De kracht van de gebiedscommissie is dat die haar
bevoegdheid haalt uit het draagvlak onder bewoners!
Dit heeft als extra negatief gevolg: Rozenburgers zijn zwaar teleurgesteld in hun
gebiedscommissie. Uitspraken als ‘slappe hap’, ‘stelletje zwakkelingen’ en ‘ruggengraat van een
noordzeekwal’ zijn de nog subtiele uitingen over gebiedscommissie Rozenburg.
Wij zijn van mening dat gebiedscommissie Rozenburg op intimiderende wijze is geconfronteerd
met de opties slikken of stikken. Rozenburg is voor walstroom, maar CO2 willen we niet
reduceren door bomen te kappen. Wij vinden het onfatsoenlijk hoe het Havenbedrijf, maar
ook Eneco, Heerema en wethouder Bonte de gebiedscommissie Rozenburg voor deze keuze
heeft kúnnen stellen.
Gemeente Rotterdam heeft ca. 70% van de aandelen van het Havenbedrijf in bezit en heeft
de toestemming van het Havenbedrijf niet nodig om in te grijpen. Gemeente Rotterdam
heeft sinds de verzelfstandiging van het Havenbedrijf zelfs de rol om als beleidsautoriteit te
functioneren.
Wij verzoeken u dringend om uw rol als beleidsautoriteit in te nemen: het wijzigen van het
bestemmingsplan is urgenter dan ooit. De nu nog paarse driehoek in het bestemmingsplan zal
door het Havenbedrijf niet ‘teruggegeven’ worden, wij hebben u echt heel hard nodig.
Wij rekenen op uw steun, kunt u dit toezeggen?

Met vriendelijke groene groet,
mede namens het bestuur
Marijke Sonneveld-Dijkman
voorzitter Stichting Leve de Landtong
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