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Stichting Leve de Landtong 
t.a.v. het bestuur

Betreft  : Reactie op uw bericht d.d. 29 maart 2022 
Datum  : 10-5-2022 
Versienummer : V1 

Kenmerk : 721088/FS001 

Geacht bestuur, 

Hieronder treft u de antwoorden (paars gemarkeerd) op uw gestelde vragen in het bericht d.d. 29 maart 
2022. Onder elke vraag staat het antwoord. Wij (Pondera) hebben getracht zo concreet en volledig 
mogelijk de vragen te beantwoorden. Indien u behoefte heeft aan meer toelichting nodigen wij u van harte 
uit deel te nemen aan de geplande gesprekstafels op 16 mei in Rozenburg. Uiteraard is het ook mogelijk 
om separaat een afspraak te plannen en eventuele openstaande punten of vragen te bespreken. 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk tot 16 mei. 

Vraag 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? 

In het provinciale beleid is de Landtong Rozenburg aangemerkt als recreatiegebied met 
beschermingscategorie 2. Dit betekent dat eventueel verlies aan recreatieve waarden gecompenseerd 
moet worden. Het effect op de recreatieve en landschappelijke waarden is beperkt. De toegankelijkheid 
van het gebied wordt niet aangetast en er gaat een beperkt areaal verloren, aangezien de windturbinevoet 
een beperkt ruimtebeslag kent. Uit andere projecten in Nederland is inmiddels ook bekend dat de 
recreatieve waarden en recreatiemogelijkheden als gevolg van de realisatie van windturbines beperkt is 
(zie o.a. het onderzoek van European Tourism Futures Institute in het kader van Windpark Fryslan). Op 
veel verschillende plekken staan inmiddels windturbines in of nabij recreatielocaties (o.a. Neeltje Jans en 
aan de rand van de Oranjebonnepolder). 

Gezien de reeds aanwezige windturbines en de industriële omgeving van de Europoort in de omgeving is 
van een landschappelijke aantasting beperkt sprake. De noodzakelijke compensatie is in onze ogen, 
uitgaande van het provinciale beleid, dan ook beperkt.  

Voor de uitvoering van de compensatie zullen we aansluiten op de beleidsregel compensatie Natuur, 
recreatie en landschap van de provincie Zuid-Holland. In deze beleidsregel is een voorkeursladder 
opgenomen. Daarbij wordt de volgende volgorde gehanteerd: 
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1. fysieke compensatie met dezelfde natuur-, recreatie- of landschapswaarden als die door de ingreep 
verloren zijn gegaan aansluitend aan of nabij het gebied van de ingreep met dien verstande dat een 
duurzame situatie ontstaat; 

2. indien fysieke compensatie met dezelfde natuur-, recreatie- of landschapswaarden als in het vorige 
onderdeel bedoeld redelijkerwijs onmogelijk is, door fysieke compensatie met kwalitatief vergelijkbare 
waarden aan of nabij het gebied van de ingreep dan wel door fysieke compensatie elders; 

3. indien ook dat redelijkerwijs onmogelijk is, door financiële compensatie. 
 
Graag gaan we met u en anderen in gesprek om te bekijken of compensatie in of nabij het gebied van de 
ingreep mogelijk is en op welke manier. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zullen wij in overleg met de 
gemeente kijken naar een andere invulling (bv. afdracht in een fonds).  
 
Vraag 2 
Pondera vertelt tijdens de bijeenkomst over maatregelen zoals stilstand en de aanleg van extra habitat. 
De aanleg van extra habitat? Waar wilt u dat doen? 
 
De aanleg van extra habitat was als voorbeeld bedoeld. Zoals hierboven al aangehaald gaan we graag 
met u in gesprek om te kijken welke maatregelen mogelijk zijn. Daarbij is de reden voor compensatie de 
aanwijzing van de landtong als recreatiegebied (beschermingscategorie 2). Dit wil niet zeggen dat 
compensatie moet bestaan uit de toevoeging van extra habitat.  
 
Vraag 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? 
 
Een belangrijk doel voor de gemeente Rotterdam, net zoals de provincie en het Rijk, is het terugdringen 
van de CO2 uitstoot. Om dit te bewerkstelligen is duurzame energie, waaronder windenergie hard nodig. 
Er is een gemeentelijke opgave om in 2025 350 MW aan windvermogen binnen de gemeentegrenzen te 
realiseren.  
 
Het oostelijke deel van de Landtong Rozenburg is, op basis van een vergelijking tussen verschillende 
gebieden in de provincie Zuid-Holland, geschikt gebleken. Daarbij was ook al in beeld dat de landtong was 
aangemerkt als recreatiegebied met beschermingscategorie 2 en is ook al een eerste beoordeling 
gemaakt van het effect op wettelijk en/of planologisch beschermde gebieden en/of soorten.  
 
Vraag 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. 
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Dit is een foutieve interpretatie van de vraag geweest. Wij zijn ervan uitgegaan dat met ‘u’ de gemeente 
werd bedoeld. Excuses hiervoor. Hierbij alsnog de beantwoording.  
 
Bureau Waardenburg is gevraagd een Natuurtoets uit te voeren. In een Natuurtoets worden de effecten op 
wettelijk beschermde soorten en gebieden in beeld gebracht (conform de Wet natuurbescherming) en 
wordt aangegeven of die effecten ervoor zorgen dat maatregelen nodig zijn en/of een 
vergunning/ontheffing moet worden aangevraagd voor de realisatie/exploitatie van het project. Daarbij is 
(nieuwe) informatie bijvoorbeeld over de lepelaar, maar ook andere specifiek voor de landtong relevante 
soorten gedeeld, zodat ze hier in het onderzoek rekening mee kunnen houden. 
 
Vraag 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? 
 
Wij sluiten aan bij de gebruikelijke werkwijze in Nederland waarbij op basis van onderzoek door een 
erkend ecologisch adviesbureau moet worden bepaald of de ingreep kan leiden tot overtredingen van de 
wetten en regels die toezien op bescherming van de natuur. Als dat het geval is, wordt bepaald onder 
welke voorwaarden vergunning, ontheffing en/of toestemming kan worden verkregen. Daarnaast wordt 
bepaald of mitigatie of compensatie nodig is.  
 
Vraag 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. 
 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 1 windturbine. In dit geval is geen volledige Project-MER 
nodig. Er kan volstaan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. In deze m.e.r.-beoordeling wordt ook 
de vergelijking gemaakt met de twee windturbines uit het Project-MER van Windpark Landtong 
Rozenburg. Ook wordt in de natuurtoets (specifiek voor de nieuwe windturbine) de effecten als gevolg van 
de beoogde afmetingen van de windturbine in kaart gebracht.  
 
Vraag 7 
Wat als er geen draagvlak is voor geen enkele locatie op het natuurlijke deel op de Landtong? 
 
De oostelijke helft van de landtong is al sinds 2017 vastgelegd als geschikt gebied voor windenergie. Het 
gaat hier niet om de gebiedskeuze, maar om de locatiekeuze. Belangrijk is om te komen tot een invulling, 
rekening houdend met de specifieke waarden in het gebied en waar nodig te komen tot aanvullende 
maatregelen. De gemeente zal in haar rol als bevoegd gezag een brede integrale afweging maken bij de 
vergunningverlening.   
 
Vraag 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? 
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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 nieuwe 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. 
 
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. 
 
Vraag 8a 
Waar naartoe worden planten- en diersoorten ‘verplaatst’? 
 
Op grond van de beoogde ontwikkeling wordt door Bureau Waardenburg gewerkt aan een uitgebreide 
natuurtoets. Daarbij wordt gekeken naar de meest actuele situatie. Op basis van dit onderzoek moet 
blijken of de ontwikkeling uitvoerbaar is en of er eventuele maatregelen nodig zijn. Het kijken naar 
eventuele verplaatsing is nu te voorbarig en misschien niet nodig.  
 
Vraag 8b 
Wie heeft destijds geoordeeld dat belangrijke foerageergebieden ontbreken? 
 
Deze toetsing is destijds uitgevoerd door Bureau Waardenburg op basis van de toen bekende gegevens. 
Daarbij is een vergelijking gemaakt met andere gebieden over de gehele provincie Zuid-Holland en 
geconcludeerd dat in vergelijking met andere gebieden hier ‘belangrijke’ foerageergebieden ontbreken. 
Hiermee is niet gezegd dat er geen foerageergebieden aanwezig zijn. Er wordt daarom nu een uitgebreide 
natuurtoets uitgevoerd waarin dit ook aan de orde komt.   
 
Vraag 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? 
 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen effect hebben op een bestaande situatie. Dit is evident aan een 
ontwikkeling. Daarbij moeten ontwikkelingen worden getoetst aan geldende wet- en regelgeving. In dit 
geval is de Bijenorchis niet wettelijk beschermd en is het mogelijk gebleken om een opslagplaats te 
realiseren waar voorheen Bijenorchissen groeiden.  
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Vraag 8d 
Welke onherstelbare schade wordt er straks aan de begrazingsweide toegebracht als daar mega 
grote onderdelen voor Uitbreiding Windpark Landtong opgeslagen worden? 
 
Ook voor de opslagplaats van de windturbine geldt dat voldaan moet worden aan geldende wet- en 
regelgeving. De natuurtoets ziet daarbij toe op zowel de aanleg- als de exploitatiefase. Daarbij is het 
aan Pondera om, rekening houdend met de ter plaatse aanwezige natuurwaarden, een geschikte 
locatie te vinden of het logistieke proces van aanvoer van materialen anders in te richten, zodat 
beperkt(er) opslag nodig is.  
 
Vraag 8e 
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. Wie gaat dit toetsen? 
 
In de m.e.r.-beoordeling wordt een vergelijking gemaakt met het Voorkeursalternatief (2 windturbines op 
het oostelijke deel) uit het Project-MER uit 2018. De toetsing van deze vergelijking wordt gedaan door de 
gemeente en de DCMR.  
 
Vraag 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: 
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. 
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Vraag 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? 
 
Het groene karakter zal in onze ogen niet veranderen. Het is en blijft een natuur- en recreatiegebied. De 
toegankelijkheid van het recreatiegebied wordt door de komst van de windturbine niet aangetast. Ook is 
het straks nog steeds mogelijk om het kenmerkende contrast tussen de natuur en de industrie te beleven. 
Enig effect op aanwezige natuurwaarden is niet te voorkomen. Het gaat om de vraag of er (significante) 
effecten zijn te verwachten die leiden tot een wezenlijke aantasting van het gebied en de aanwezige 
soorten. Wederom zullen deze beoordeeld worden door de gemeenten, milieudienst DCMR en de 
Omgevingsdienst Haaglanden.  
 
Vraag 9c 
Wie zijn de belanghebbenden van natuurwaarden? 
 
Dit gaat om verschillende organisaties begaan met de landtong Rozenburg, waaronder naar onze 
inschatting uw stichting, maar ook de KNNV Rotterdam en Free Nature. 
 
Vraag 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. 
 
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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Pondera heeft hierover contact met de netwerkbeheerder Stedin. Naast de aansluiting op het net zijn er 
nog andere mogelijkheden om de energie te transporteren door middel van een rechtstreekse levering aan 
een bedrijf.  
Dergelijke oplossingen zullen in de nabije toekomst steeds vaker gekozen (moeten) worden, mede 
vanwege de beperkte netcapaciteit.  
 
Vraag 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. 
 
Windturbines kunnen zorgen voor een verstorende werking op (water)vogels. De daadwerkelijke 
verstoringsafstand verschilt per soort(groep). Het is correct dat uit onderzoek blijkt dat, voor sommige 
soortgroepen, de verstoringsafstanden kunnen oplopen tot ca. 500m. Dit betekent echter niet dat binnen 
de verstoringsafstand het gebied geheel ongeschikt is voor betreffende soort. Bovendien kan er enige 
mate van gewenning optreden en staan reeds windturbines in de directe omgeving. 
  
Het is overeenkomstig de Wet natuurbescherming verboden om vogels opzettelijk te storen (Wnb art. 3.1 
lid 4). Er is echter geen sprake van overtreding van de Wnb indien de storing niet van wezenlijke invloed is 
op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (Wnb art. 3.1 lid 5). Het is niet 
uitgesloten dat enige verstoring zal optreden als gevolg van de realisatie van ‘Uitbreiding Windpark 
Rozenburg’. Dit zal echter niet leiden tot een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van 
betreffende soorten. Het betreft een omgeving waar reeds veel windturbines aanwezig zijn en er zijn 
voldoende uitwijkmogelijkheden. Wederom zullen deze beoordeeld worden door de gemeenten, 
milieudienst DCMR en de Omgevingsdienst Haaglanden. 
 
 


