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Geachte bestuursleden van Stichting Leve de Landtong, 

 

Op 11 mei jl. heeft u de petitie ‘Behoud natuur, recreatie en beleving’ aangeboden aan de 

tijdelijke raadscommissie Fysiek en het college. Bij deze reageer ik namens het college op de 

petitie en de twee verzoeken die u in deze petitie aan de gemeente heeft in het bijzonder. Tot 

slot ga ik in op de openstaande vragen, waaraan u refereerde tijdens de bespreking in de 

tijdelijke raadscommissie Fysiek. 

 

Uitbreiding windpark Rozenburg 

In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een groot deel van de Landtong aangewezen als 

zoeklocatie voor de ontwikkeling van windenergie. Op basis van de uitkomsten van de eerdere 

participatie met u, de gebiedscommissie Rozenburg en bewoners is het zoekgebied verkleind. 

Met de motie ‘Windmolendeal en daarmee basta’ is daarnaast besloten maximaal twee extra 

turbines op de Landtong Rozenburg te plaatsen. 

 

Op basis van de eerdere onderzoeken ben ik van mening dat de uitbreiding van het bestaande 

windpark mogelijk is. Daarom is in 2021 een aanbesteding gestart voor de uitbreiding van het 

bestaande windpark met maximaal twee windturbines. Pondera heeft die aanbesteding 

gewonnen met het plan voor een windmolen met een tiphoogte van 234 meter. Het is nu aan 

Pondera om aan te tonen wat de milieueffecten van deze specifieke turbine zijn, of deze 

effecten binnen de gestelde normen vallen en hoe de turbine wordt ingepast op de Landtong. 

Dit moet onderdeel zijn van de vergunningaanvraag.  

 

Naleven van de afspraken 

In de petitie verzoekt u de Gemeente Rotterdam om de afspraken, die middels de 

Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam gemaakt zijn met het 

Rijk, na te leven. In de planologische kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam 

uit 2006 staat dat de Landtong Rozenburg groen ingericht moet worden. Hieraan is invulling 

gegeven met het project Herinrichting Landtong Rozenburg dat liep tot 2015 en was gericht op 

de versterking van de economische, recreatieve en ecologische functie van de Landtong.  

mailto:levedelandtong@gmail.com


 Blad: 2/3 
 

 

De gemeente Rotterdam heeft daarmee invulling gegeven aan de afspraken in de 

Planologische Kernbeslissing. 

 

Vier jaar nadat het project de Herinrichting Landtong Rozenburg was afgerond, heeft het 

college naar aanleiding van de motie ‘geen distributiecentrum op de Landtong’, ingezet op het 

borgen van het groene karakter van de Landtong met inpassing van al eerder afgesproken 

ontwikkelingen van walstroom en windenergie. Dit heeft geresulteerd tot een afsprakenset met 

het Havenbedrijf. Deze afspraken worden verder uitgewerkt en voor akkoord voorgelegd aan 

de gemeenteraad, waarna ook de formele herziening van het bestemmingsplan voor de 

Landtong aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.  

 

Geen vergunningverlening 

U vraagt in de petitie daarnaast aan de gemeente Rotterdam om geen vergunning te verlenen 

voor de uitbreiding van het windpark. Ik licht naar aanleiding van uw vraag graag de volgende 

stappen in het proces nader toe. Op dit moment heeft de initiatiefnemer nog geen vergunning 

aangevraagd, er wordt nog gewerkt aan verschillende onderzoeken naar onder andere de 

effecten op flora & fauna, recreatie- en natuurbeleving en de omgeving. Daarnaast is Pondera 

in gesprek met de omgeving over onder andere deze onderzoeken. Zo organiseert Pondera 

op 16 en 18 mei aanstaande gesprekstafels om met omwonenden over de voorlopige 

onderzoeksresultaten in gesprek te gaan.  

 

Na afronding van de onderzoeken en gesprekken hierover met de omwonenden, zal Pondera 

een vergunningsaanvraag indienen. Alle informatie in deze vergunningsaanvraag wordt 

vervolgens getoetst en beoordeeld door de bevoegde gezagen, Milieudienst DCMR, ODH, 

Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. Bij de beoordeling van deze 

vergunningsaanvraag wordt gekeken of de milieueffecten voldoende in beeld zijn gebracht en 

of deze binnen de normen vallen. Daarnaast toetst de gemeente ook of een goed 

participatietraject is doorlopen. Ik verzeker u, zoals ik dat ook in mijn brief d.d. 22 april jl. heb 

gedaan, dat we daar kritisch naar zullen kijken en toetsen. Alleen als wordt voldaan aan alle 

voorwaarden en wet- en regelgeving kan de gemeente over gaan tot vergunningverlening.  

 

Voordat de gemeente de vergunning verleent, worden de plannen en onderzoeken die 

Pondera aanlevert ter onderbouwing van de vergunningsaanvraag, ter inzage gelegd. 

Belanghebbenden kunnen hier hun zienswijzen op geven. Daarnaast wordt de 

eerdergenoemde formele herziening van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter 

vaststelling aangeboden. Pas wanneer de vergunningen zijn afgegeven en het 

bestemmingsplan is gewijzigd, mag Pondera over gaan tot het bouwen van de windturbine.  

 

Vragen naar aanleiding van de bijeenkomst 31 januari jl. 

Op 29 maart jl. heeft u een aantal vragen gebundeld, die in uw ogen nog onvolledig en/of niet 

beantwoord waren naar aanleiding van de digitale informatiebijeenkomst op 31 januari jl. 

Afgelopen dinsdag heeft u van Pondera een inhoudelijke reactie ontvangen. Hierin wordt ook 

ingegaan op uw vraag over de netcapaciteit. Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog 

resterende vragen hebben dan wil ik u vragen om contact op te nemen met projectmanager 

Salah Al-Haidari.  
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Een afschrift van deze brief deel ik met de tijdelijke raadscommissie Fysiek en de dorpsraad 

Rozenburg. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

Arno Bonte 

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie 


