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Geachte gemeenteraadsleden,
Groen moet je doen en willen. We hebben heel wat contacten gehad over het groen
houden van de Landtong van Rozenburg en wij waarderen uw inzet. Helaas is een heel
belangrijke opdracht aan het college tot op heden nog steeds niet uitgewerkt.
Middels bijgesloten poster willen wij u herinneren aan de opdracht die u –als voltallige
raad– tijdens de actualiteitenraad van 18 juli 2019 aan het college heeft gegeven: wijzig het
bestemmingsplan, zodat zwart op wit staat dat de Landtong van Rozenburg groen blijft.
Inmiddels –bijna tweeënhalf jaar later– is de belofte aan Rozenburg via diverse
beraadslagingen en moties herhaaldelijk aan de orde geweest. Echter maken we ons
grote zorgen nu de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 naderen. We hebben de hulp en
daadkracht van u als gemeenteraad NU nodig.
Kunnen we er op rekenen dat u er zorg voor draagt dat het college het bestemmingsplan
nog in deze coalitieperiode wijzigt?
Rotterdam. Make it happen. Houd de Landtong groen.

Met vriendelijke groene groet,
Thea, Else, René en Marijke

het bestuur van Stichting Leve de Landtong

28 februari 2020
BS19/00917 - 20bb001974

2 september 2019

12 december 2019

BS19/00917 - 19bb019796

BS19/00917 - 19bb24008

Na het zomerreces
zullen het Havenbedrijf
Rotterdam en ik in gesprek
gaan en communiceren
over de toekomst van de
Landtong Rozenburg.
Ik streef ernaar u nog
dit jaar meer te kunnen
melden over de toekomst
van de Landtong.

Wij blijven met het
Havenbedrijf in gesprek
over de plannen voor de
Landtong. Hierbij is de
inzet van het college dat
de Landtong haar groene
karakter behoudt. Met de
uitwerking van het bovenstaande kom ik bij u terug,
uiterlijk 1 maart 2020.

Het onderzoek naar passende compensatie duurt
drie maanden. De uitkomst
van het onderzoek bepaalt
welke afspraak met het
Havenbedrijf overeen kan
worden gekomen om onze
Landtong ook voor toekomstige generaties groen te
houden. Ik verwacht dat ik
u tegen de zomer van 2020
nader kan informeren.

Barbara Kathmann

Barbara Kathmann

Barbara Kathmann

16 juli 2020

28 oktober 2020

15 juni 2021

BS20/00968 – 20bb9553

Commissievergadering EDEM

BS21/00757 - 21bb007159

De komende maanden
worden benut om de
ﬁnanciële en ruimtelijke
consequenties voor de
gemeente in kaart te
brengen en de onderhandelingen met het Havenbedrijf voort te zetten.
Wij zullen u hierover
in het vierde kwartaal
verder informeren.

Wij hopen voor het einde
van het jaar Rozenburg
duidelijkheid te geven
en dat ze in ieder geval
de rust hebben dat daar
verder niks gaat gebeuren
en de duidelijkheid komt.
De deﬁnitieve pakket en
de overdracht en dan
het bestemmingsplan
aanpassen, dat zal
begin 2021 ter hand
genomen worden.

Het groen houden van
de Landtong en het aanpassen van de huidige
juridische bestemming
van het gebied heeft
ﬁnanciële consequenties
voor havenbedrijf en
gemeente. Daardoor heeft
het proces meer tijd nodig.
Ik verwacht uw vragen
uiterlijk in het vierde
kwartaal van 2021 te
kunnen beantwoorden.

Arjan van Gils

Roos Vermeij

Arjan van Gils & Barbara Kathmann

GEEN WOORDEN. MAAR DADEN.
WĲZIG HET BESTEMMINGSPLAN.

