
In de zomer van 2021 heeft het Rijksvastgoedbedrijf besloten om de uitbreiding van windpark 
Landtong Rozenburg te gunnen aan Pondera Development II BV.  
Energiecoöperatie Rozenburg heeft reeds een aantal keren contact gehad met Pondera 
Development en heeft bemiddeld in een kennismaking met Stichting Leve de Landtong. 

Notulen 08-11-2021 

Locatie:  
Kantine Volkstuinvereniging, Zandweg 15 in Rozenburg


Aanwezig: 
Pondera Development II BV:	 	 Sander Bakker

	 	 	 	 	 Björn Konink

Energiecoöperatie Rozenburg:	 Willem Boon

	 	 	 	 	 Fanny Zuur

	 	 	 	 	 Harry van den Ende

Stichting Leve de Landtong:	 	 Else ’t Hooft

	 	 	 	 	 René van den Beemt

	 	 	 	 	 Marijke Sonneveld-Dijkman (notulen)


Aanvang: 
19:35 uur


Willem Boon heet iedereen welkom. 

Er is geen officiële agenda, deze bijeenkomst is een kennismaking. 


We doen een voorstelronde.


Sander Bakker heeft een achtergrond in duurzame energie. Dat begon bij een familiebedrijf, 
daarna Eneco (o.a. Windpark Maasvlakte II) en sinds een paar jaar vanuit zijn adviesbureau 
Kagiso Projecten. Hij adviseert bij diverse projecten door Nederland in het voortraject van 
windenergie; de eerste ideeën, hoe om te gaan met de omgeving en dan het vergunningenproces. 
Door het consortium die de inschrijving heeft gewonnen is hij gevraagd om te adviseren betreft de 
uitbreiding van Windpark Landtong Rozenburg. 


Björn Konink werkt bij Pondera, een adviesbureau in duurzame energie. Zijn rol ligt ook in het 
voortraject van projectontwikkeling, bij de contractering. Hij heeft de tender meegeschreven en 
naar de mogelijkheden gekeken die door het Rijksvastgoedbedrijf geboden zijn. 


Pondera hoopt er vanavond achter te komen welke ideeën er leven en van Stichting Leve de 
Landtong te leren wat belangrijk is voor de Landtong en waar de stichting zich sterk voor maakt.


Marijke Sonneveld-Dijkman is grafisch ontwerper en mede-oprichter van Stichting Leve de 
Landtong. Marijke stelt voor om te notuleren en de notulen na afloop met elkaar te delen. Dit 
vinden we allen een goed idee. 

Marijke geeft ook aan dat velen Rozenburgers vragen hebben en wil weten in hoeverre deze 
samenkomst voor Pondera discreet moet blijven. Voor Stichting Leve de Landtong is het namelijk 
erg lastig om alles wat vanavond besproken wordt, vertrouwelijk te houden. 
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Pondera begrijpt dat de stichting volledig transparant wil blijven. Pondera geeft aan dat de 
plannen nog gemaakt worden en sommige dingen ook nog niet verteld kunnen worden. Pondera 
wil met plezier de vragen van de stichting bespreken maar weet nog niet of inhoudelijke vragen 
vanavond al beantwoord kunnen worden, vanwege de beginfase. Pondera vindt het daarom ook 
een goed idee, nu er notulen gemaakt worden, deze ook te krijgen.  
Er zijn nog geen beslissingen genomen bij Gemeente Rotterdam. Het is voor Pondera in eerste 
instantie van belang om de stakeholders te leren kennen en verwacht vanavond niet heel erg op 
de inhoud in te kunnen gaan. Wel staat Pondera open voor vervolggesprekken die waarschijnlijk 
meer over de inhoud zullen gaan.


René van den Beemt geeft aan de vragen wel gewoon te willen stellen en hoopt, in hoeverre dat 
mogelijk is, antwoorden te krijgen. 


Else ’t Hooft is gepensioneerd lerares en bestuurslid van Stichting Leve de Landtong. 


René van den Beemt is altijd werkzaam geweest bij de Rabobank en is bestuurslid van Stichting 
Leve de Landtong.


Willem Boon heeft altijd gewerkt als ondernemer in midden- en kleinbedrijf en wil graag een 
steentje bijdragen aan de energietransitie. Zodoende is hij mede-oprichter van Energiecoöperatie 
Rozenburg.


Fanny Zuur heeft altijd bij de ABN AMRO gewerkt en is gevraagd om bestuurslid te worden van 
Energiecoöperatie Rozenburg.


Harry van den Ende heeft bij P&O Ferries gewerkt en is mede-oprichter van Energiecoöperatie 
Rozenburg.


Pondera legt uit waar ze nu staan in het traject:

De locatie ten oosten van het bestaande windpark is al een aantal jaren geleden in beeld 
gekomen om ingevuld te worden voor duurzame energie. In eerste instantie zou de vergunningen-
procedure meegenomen worden met de repowering van het bestaande windpark. Echter de 
grondeigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft besloten om dit zelfstandig op de markt te 
brengen. In mei 2021 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de inschrijving geopend voor marktpartijen 
die windenergie willen realiseren. Pondera heeft hier samen met nog twee andere partijen op 
ingeschreven en zij hebben de tender gewonnen. Dit is in augustus/september bekend geworden. 

Sindsdien is Pondera in contact met partijen en stakeholders in de omgeving, op zoek naar 
aandachtspunten en belangen die deze partijen aan Pondera mee willen geven in de planvorming. 
In september heeft Pondera kennisgemaakt met Energiecoöperatie Rozenburg en de coöperatie 
uit Maassluis. Pondera heeft ondertussen ook contact gezocht met Free Nature, de 
opdrachtgever van Free Nature (gemeente Rotterdam), Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf en de 
modelvliegtuigclub. 

De belangrijkste zoektocht waar Pondera nu met de gemeente mee bezig is: wat is de beste 
locatie voor de turbine? Rekening houdend met beperkingen als veiligheidscontouren, afstand tot 
modelvliegtuigclub etc. Het is de ambitie van Pondera om volgend jaar (2022) het vergunningen-
proces te gaan doorlopen. Afhankelijk van hoe lang dat proces duurt, ten tijde van het distributie-
centrum werden er immers ook andere keuzes gemaakt geeft Pondera aan, hoopt Pondera in 
2023 tot realiseren te komen. 


Pondera vraagt of er nu misschien al vragen gesteld willen worden.

 

Stichting Leve de Landtong: Hoe kan het dat u wel rendement ziet terwijl Eneco, een partij die 
reeds heel veel onderzoek heeft gedaan, besloten heeft om zich niet in te schrijven?
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Energiecoöperatie: Dat zit anders in elkaar. Eneco heeft maanden gewerkt aan onderzoek en had 
op een geven moment een aantal vragen voordat ze gingen inschrijven. Eneco wilde antwoord 
hebben op de vragen voordat ze gingen inschrijven, de datum voor inschrijving was inmiddels 
verstreken en de tender werd gegund aan Pondera.  

Pondera: Wij weten niet precies welke overwegingen Eneco heeft gemaakt. Het consortium, de 
drie samenwerkende partijen waarmee wij hebben ingeschreven, weten niet hoe alles exact uit 
gaat pakken, maar we hebben de overweging gemaakt om het aan te durven. Dat is spannend.  


Stichting Leve de Landtong: Wie zitten er nog meer in het consortium naast Pondera?

Pondera: Het Rotterdamse bedrijf Rebel en Enercon, een leverancier van windturbines.


Stichting Leve de Landtong: Eerst was het zo dat er twee turbines zouden komen, Pondera heeft 
ingeschreven voor één turbine, wat is daar de reden van?

Pondera: Twee turbines is gebaseerd op de techniek van drie of vier jaar geleden. De rotordia-
meter mocht daar toen 130 meter zijn. Die techniek is met het huidige uitgangspunt niet meer 
rendabel. We hebben bedacht om één turbine met grotere wieken in te dienen, in plaats van twee.


Stichting Leve de Landtong: Hoe hoog wordt die ene turbine?

Pondera: Er wordt nu gedacht aan een turbine van 139 meter. Het verschil zit hem met name in de 
wieken. De rotordiameter waar toen naar gekeken werd, was 130 meter. Er wordt nu gekeken naar 
een diameter van 190 meter (met een ashoogte van 139 meter). Elke wiek is 95 meter. 

Stichting Leve de Landtong: Er is aan de noordkant van de Noordzeeweg onderzocht tot 120/120. 
Niet 130, want 130 was sowieso te hoog werd destijds gezegd. 

Pondera: Er zijn drie varianten onderzocht in de MER: 100/100, 120/120 en 140/140. 

Stichting Leve de Landtong: Variant 140/140 is niet onderzocht aan de noordkant van de 
Noordzeeweg. Alleen aan de zuidkant, aan het Calandkanaal. 140/140 viel hier af vanwege de 
ligplaatsen van het Havenbedrijf. Aan de Noordkant is alleen onderzoek gedaan naar 120/120. 
Dus eigenlijk gaat Pondera dit helemaal opnieuw onderzoeken?

Pondera: Klopt, er moeten nieuwe onderzoeken plaatsvinden.


Stichting Leve de Landtong: Waar komt de turbine precies?

Pondera: We zijn de zoeklocatie nu aan het bekijken. Omdat er nog geen besluiten genomen zijn 
vanuit de gemeente, weten we niet of het goed is om dat nu naar buiten te brengen. 

Stichting Leve de Landtong: Wij willen wel graag weten waar hij gepland staat, dat is ons belang. 

Pondera: De wethouder heeft binnenkort een gesprek hierover. De gemeente heeft ons gevraagd 
om tot die tijd minimale informatie te geven over de exacte locatie waar we nu naar kijken. De 
wethouder wil graag eerst zelf communiceren met de gebiedscommissie. Dat gesprek vindt 
waarschijnlijk deze week plaats. 

Stichting Leve de Landtong: Duidelijk, dat is ook een antwoord. 

Pondera: We weten het nog niet zeker. Als we het nu vertellen en jullie zetten het morgen in de 
krant…

Stichting Leve de Landtong: Dan ga je ook onrust veroorzaken wat misschien helemaal niet nodig 
is. Dat we het nog niet precies mogen weten is prima.


Pondera: Dat Landtong-park is best groot, wij willen graag weten of er specifieke zaken zijn die 
jullie ons daarover mee zouden willen geven? Dat is waardevolle informatie voor ons. 

Stichting Leve de Landtong: U zegt dat de Landtong groot is, maar dat valt echt tegen. U moet 
zich er heel erg van bewust zijn dat ontzettend veel Rozenburgers nu al op hun achterste benen 
staan voor de komst van een windmolen. Het is een natuur- en recreatiegebied, het enige wat we 
hebben op Rozenburg. Heel veel mensen maken daar op verschillende manieren gebruik van. Als 
daar een windmolen komt zijn heel veel mensen daar niet blij mee. Stichting Leve de Landtong is 
er ook echt niet blij mee. 
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Pondera: Spreek dat ook vooral uit. De een zegt ‘Ik zie hem amper’ en de ander zegt ‘Ik ga daar 
niet meer recreëren’. 

Stichting Leve de Landtong: De Landtong is heel erg belangrijk voor Rozenburgers. Dat hebben 
we gezien met de plannen voor het distributiecentrum. Ongeveer 10% van de inwoners is komen 
demonstreren. Dat is een hele hoge opkomst. Wij zijn niet tegen windmolens ansich, maar wij 
begrijpen nog steeds niet dat de zuidkant van de Noordzeeweg vanwege de belangen van het 
Havenbedrijf als locatie is komen te vervallen. Daarmee komen we meteen bij een andere vraag 
die we hebben: hoeveel ruimte rondom de turbine heen wordt er bestraat?

Pondera: De fundatie is ca. 15x15 meter. Daaromheen komt een kraanopstelplaats, van ca. 20x40 
meter. 

Stichting Leve de Landtong: Aan de zuidkant waar ze nu met de repowering bezig zijn is alleen de 
fundatie al ca. 25x25 meter. Daar worden de turbines minder groot dan nu gepland is voor de 
uitbreiding. Het lijkt ons stug dat de fundatie dan bij een grotere turbine maar ca. 15x15 meter 
wordt?

Pondera: De fundatie voor het uitbreidingsdeel kan niet veel groter dan ca. 15x15 meter vanwege 
de kabel- en leidingenstrook. De definitieve berekeningen moeten nog gemaakt worden. Er moet 
rekening gehouden worden met de buisleidingen, daarover zijn we nu in gesprek met de kavel- en 
leiding eigenaren en met het Havenbedrijf. 


Stichting Leve de Landtong: Als de turbine gebouwd gaat worden moet er materiaal aangevoerd 
worden. Dat gaat ook ten koste van een stuk van het natuurgebied. Weet u al hoe het zware 
verkeer zal rijden naar en van de plek waar de turbine gaat komen?

Pondera: Als we de definitieve locatie weten dan kunnen we dat toelichten. We hopen op die 
situatie te komen dat je eigenlijk weinig hoeft te doen. Wat wij veel van de partijen horen is, dat als 
de turbine er dan moet komen, dan het liefst zo dicht mogelijk aan de Noordzeeweg. Dat geldt 
voor ons ook, want des te makkelijker kun je erbij komen vanaf de Noordzeeweg.

 

Stichting Leve de Landtong: Voor onze verbeelding, moeten er naast de kraanopstelplaats 
bijvoorbeeld ook nog parkeerplaatsen komen? 

Pondera: In principe niet, de service busjes kunnen ook gewoon op de kraanopstelplaats staan.


Pondera: Hoe is het met de demontage van de bestaande turbines gegaan? Heeft dat veel 
overlast opgeleverd?

Stichting Leve de Landtong: Dat is echt een heel andere situatie. Aan de zuidkant van de 
Noordzeeweg lopen geen koeien. Daar wordt niet gerecreëerd. Daar ben je al aan de weg, er 
hoeft geen nieuwe weg aangelegd te worden. 

Pondera: De vraag was bedoeld met betrekking tot verkeer, of het voor overlast heeft gezorgd op 
de knooppunten, zoals files?

Stichting Leve de Landtong: Nee hoor. Rozenburgers gaan meestal per fiets, te voet of met de 
scootmobiel naar de Landtong. Of ze parkeren bij het EIC. Dus de werkzaamheden bij het 
repoweringsdeel hebben de recreanten geen last vast. 


Pondera: Hoe kijken jullie aan tegen de walstroom, hoe dat gerealiseerd is?

Stichting Leve de Landtong: Natuurlijk zijn we voor walstroom. Dat is niet alleen goed om 
geluidsoverlast tegen te gaan maar ook veel beter qua uitstoot. Maar wij hadden ook die 
installatie graag aan de andere kant van de weg gewild. Gelukkig is dat wel enigszins 
goedgekomen. Onze natuurman kwam met het idee om de installatie een kwartslag te draaien, 
waardoor je de vlindervallei erachter niet aan hoeft te tasten en geen bomen hoeft te kappen in 
het natuurgebied. Er is alleen een stuk gras bebouwd nu. 
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Energiecoöperatie: Dus, door goed overleg met wederzijds respect kom je tot iets?

Stichting Leve de Landtong: We zijn voorzichtig nu met wat we zeggen. Destijds zijn we min of 
meer geïnformeerd, maar het was geen participatie. Daar hebben we ons wederom hard voor 
gemaakt, toen werden er nog enkele avonden gepland waar we ook écht iets mochten zeggen. 
De installatie een kwartslag draaien zorgde al met al toch voor tevredenheid. Maar in eerste 
instantie werd er gewoon gezegd dat het ‘zo en zo’ ging gebeuren. Mensen werden boos. 

Energiecoöperatie: Wij staan ook niet te springen om een windmolen. Het wringt. Enerzijds is de 
energietransitie heel belangrijk. Anderzijds is dat stukje natuur voor ons ook heel belangrijk. Dus 
het is belangrijk om daar in goed overleg over te praten om te kijken naar de mogelijkheden. 


Pondera refereert naar de documentaire ‘Het Verdriet van de Veenkoloniën’. Dat geeft een goed 
beeld van hoe de overheid er iets doordrukt. 

Stichting Leve de Landtong: Dat is ook het punt. Doordrukken. En niet volledig maar half 
informeren. Dat doet heel veel kwaad. En zeker ook op Rozenburg omdat dat natuurgebied nu 
eenmaal heel belangrijk is voor Rozenburgers. 

Energiecoöperatie: Wij zitten midden in de industrie. Dat beetje groen wat we hebben willen we 
graag houden. 


Stichting Leve de Landtong: Waar komt de opslagplaats van groot materiaal? Want die 
onderdelen zijn natuurlijk immens. Waar gaan jullie die neerleggen?

Pondera: We zouden graag een antwoord willen geven, maar zo ver zijn we nog helemaal niet. 
Daar zal een logistiek plan voor gemaakt worden. 

Stichting Leve de Landtong: We vinden het belangrijk om daar vooraf bij stil te staan. Want er zit 
nogal een verschil in of je langs een weg een bestaande reeks turbines gaat repoweren, of dat je 
door dat hele natuurgebied gaat met je zware materiaal en het ‘even hier en daar’ neerlegt. Hoe 
lang blijft het daar bijvoorbeeld liggen?

Pondera: De doorlooptijd van de bouw van een turbine is niet zo lang. Maar je zult wel wat 
moeten creëeren. We willen zo min mogelijk schade aanbrengen en doen dat graag met jullie in 
overleg om te weten hoe we dat het beste kunnen doen. De turbine zelf gaat in een paar dagen 
omhoog. Met de voorbereiding van de kraan praten we over 2,5 à 3 weken en dan is het klaar. De 
civiele werkzaamheden duren wel langer. Daar heb je ook transport voor nodig, maar in mindere 
mate dan voor de turbine. 


Pondera: We zitten nu aan de start van het project, waarin we de omgeving in kaart brengen en de 
vergunningen aan gaan vragen. Daarna ga je pas verder met de bouw-gerelateerde onderwerpen. 
Als er iets is waarvan we denken dat het erg belangrijk is, dan kun je daar in het onderzoek alvast 
wat meer aandacht aan besteden. 

Stichting Leve de Landtong: Zoals: hoe wordt dit afgezet voor bijvoorbeeld de Hooglanders? 

Pondera: Klopt, hoe dat veilig kan wordt zeker in de onderzoeken extra meegenomen.


Stichting Leve de Landtong: In een eerdere natuurtoets, waarvoor Bureau Waardenburg in mei en 
juni 2018 veldwerk onderzoek heeft gedaan, staat over bijvoorbeeld de lepelaar geschreven dat 
die sporadisch voorkomt op de Landtong. Maar lepelaars broeden tegenwoordig zelfs op de 
Landtong. Welke effecten heeft een turbine nu op flora en fauna, gaat u dat toetsen?

Pondera: De onderzoeken gaan over de omgeving, zoals geluid en slagschaduw, over water zoals 
de veiligheid van de kering, over natuur: dus ecologie, planten, vleermuizen en vogels. Dat zijn 
allemaal onderwerpen die inderdaad onderzocht moeten worden.

Stichting Leve de Landtong: Pondera gaat de natuur dus nog onderzoeken? 

Pondera: Uiteraard. 

Stichting Leve de Landtong: Want die natuurtoets van Bureau Waardenburg is achterhaald. 

Pondera: Ze zullen vast ook lering hebben getrokken uit de onderzoeken die voor Maasvlakte II 
gedaan zijn. Wat er de afgelopen jaren geleerd is zal daar in meegenomen worden. 


pagina  van 5 10



Stichting Leve de Landtong: U gaf aan het begin aan dat de hoop er is om de turbine in 2023 te 
realiseren. Maar om een gedegen ecologisch onderzoek te doen, moet je tijdens de trekperiodes, 
in het voor- en najaar, door middel van radar gaan meten. 

Pondera: Wij denken dat het per locatie verschilt hoe dat precies moet. Dat gaan wij aan Bureau 
Waardenburg of een ander bureau vragen. Het kan zijn dat dat langer of korter duurt. Dat zijn 
inderdaad dingen die we nog moeten uitzoeken. 

Stichting Leve de Landtong: Het is goed om te horen dat jullie voornemens zijn om dat te doen. 
Het is tenslotte ook een voorwaarde die was toegevoegd aan het BiedBoek. 

Pondera: We zijn het gewoon verplicht. In de wet staat dat je verplicht bent om onderzoek te doen 
naar omgeving, water en natuur. Dus of het wel of niet in het BiedBoek staat aangegeven, deze 
overwegingen moet je altijd maken. 

Stichting Leve de Landtong: Daar hebben wij eerder ook kritiek op gegeven. Er werd constant 
uitgegaan van de huidige MER. Maar die MER is gebaseerd op de repowering. Omdat het 
Rijksvastgoedbedrijf op een gegeven moment heeft besloten om voor de uitbreiding een aparte 
aanbesteding uit te zetten, heeft Eneco het uitbreidingsdeel in het onderzoek losgelaten. Die 
onderzoeken moeten dus nog gebeuren. Er is echter wel steeds vastgehouden aan dat de 
onderzoeken hebben uitgewezen dat de turbine(s) in het natuurgebied mogen komen. 

Pondera: Er is inderdaad een MER opgemaakt voor de twee turbines op die locatie en het is ook 
getoetst door de onafhankelijke commissie MER dat ze daar kunnen komen. Maar wij hebben een 
ander plan, ons plan is één turbine in plaats van twee turbines. Dus daarvoor zal opnieuw getoetst 
moeten worden. Dat er al veel onderzoek ligt is voor ons natuurlijk super fijn.

Stichting Leve de Landtong: In die MER staat ook dat aanvullend onderzoek en goedkeuring 
nodig is vanuit de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de beheerders van de 
buisleidingen. Is daar al naar gekeken, of wordt daar nu naar gekeken?

Pondera: Dat kunnen we opstarten als de locatie definitief is. Dat zijn allemaal standaard 
procedures waarvoor die organisaties goedkeuring zullen geven, of niet. Als we willen bouwen 
hebben we goedkeuring nodig, of moeten we aanpassingen doen. 

Stichting Leve de Landtong: Dat is flink spannend daar met die buisleidingen. 

Pondera: Absoluut. Maar het is altijd spannend. Er zijn verschillende zaken waarmee rekening 
gehouden moet worden. Daarom is het ook fijn om in het voortraject stakeholders te spreken die 
tips kunnen geven.


Energiecoöperatie: Wij denken, als we alles buiten beschouwing laten, dat de minst slechte plek is 
zoveel mogelijk het maai (?) uit en zoveel mogelijk naar het westen. 

Pondera: Dus zoveel mogelijk naar de Noordzeeweg toe, en zo ver mogelijk richting de 
modelvliegtuigclub? 

Energiecoöperatie: Ja. Wij weten dat de druk erg groot is vanuit de overheid. En daarom willen we 
kijken naar hoe kunnen we het dan zo goed mogelijk voor iedereen doen, in plaats van dwars-
liggen en afwachten wat er dan gaat gebeuren. 


Pondera: Is er, behalve de Schotse Hooglanders, nog meer specifiek belangrijk voor jullie?

Stichting Leve de Landtong: De oeverzwaluwenwal, bijzondere vogels, zoals de lepelaar, want het 
is toch wel uniek dat die hier nu zelfs broeden.

Pondera: Waar zit die oeverzwaluwenwal? Want in 2018 waren er een aantal locaties waar toen 
naar gekeken werd. Er is dus een keuze gemaakt en hij zit tegenover Heerema?

Stichting Leve de Landtong: Nee, hij zit daar nog steeds. Er is toen gespeculeerd dat hij 
misschien verplaatst zou worden vanwege de komst van nieuwe windmolens.  
Ook belangrijk is dat er heel veel soorten vlinders op de Landtong zijn. Daar kunnen we onder-
zoeken (tellingen) van aanleveren. Er groeien ook bijzondere planten op de Landtong, zoals de 
orchis. 

Pondera: Dat is eigenlijk in het hele aanleggebied zo, dat er planten en bloemen gevonden 
worden waarvan nooit verwacht werd dat ze daar groeien. Dat was bij Maasvlakte II ook zo. 

Stichting Leve de Landtong: De natuurfotografen gaan er echt op uit om dat vast te leggen. 
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Stichting Leve de Landtong: De wethouder heeft ons geadviseerd om aan de exploitant te vragen 
om onderzoek te doen naar de effecten van een windturbine op het recreatiegebied. Want niet 
alleen de ligplaatsen van het Havenbedrijf, het EIC of de buisleidingen zijn kwetsbare objecten, 
het recreatiegebied op zich is ook een (beperkt) kwetsbaar object. Bent u voornemens om dat uit 
te zoeken? 

Pondera: Als we kijken naar wat is daar nu echt een recreatiegebied, dan zit de zuidkant van de 
Noordzeeweg daar dus niet bij?

Stichting Leve de Landtong: Klopt. Het mountainbike parcours, Calandpark, Manege, EIC, 
begrazingsweide, modelvliegtuigclub en ook nog de punt na de vliegclub is recreatie. Alles aan de 
noordkant van de Noordzeeweg is recreatie, met beschermingscategorie 2.

Pondera: Wat betekent beschermingscategorie 2?

Stichting Leve de Landtong: Beschermingscategorie 1 is een Natura 2000 gebied. En categorie 2 
is nèt geen Natura 2000 gebied. Daar hechten wij veel waarde aan.


Stichting Leve de Landtong: Voor ons is het nog steeds heel abstract hoe de Rozenburgers 
meedelen in de opbrengst. Hoe zit dat?

Pondera: Dat wordt op drie manieren gedaan. Procesparticipatie is pijler 1: zoals op deze manier 
gegevens met elkaar uitwisselen, transparant zijn, samenwerken. Financiële participatie is pijler 2. 
Die tweede pijler bestaat uit twee delen. Er komt financiële participatie d.m.v. een omgevings-
fonds (zonder risico) van waaruit geld beschikbaar komt om ontwikkelingen in de omgeving te 
stimuleren. Vaak wordt er dan een stichting opgericht waar plannen ingediend kunnen worden. De 
andere kant is financiële participatie met risico: bereid zijn om geld in te leggen waar rendement 
mee te behalen valt. 

Stichting Leve de Landtong: Dus eigenlijk is de opbrengst voor Rozenburgers ‘iets’ voor de 
omgeving, voor de gemeenschap? 

Energiecoöperatie: Gemeente Rotterdam stelt dat ook als plicht. Het is een taak van de 
energiecoöperatie om daar in mee te gaan. 

Stichting Leve de Landtong: Hoe zit dat met de windmolens die er al staan? 

Energiecoöperatie: Dat is Eneco, daar participeren wij niet in. 

Stichting Leve de Landtong: Er wordt net gezegd dat het een plicht is? 

Pondera: Eigenlijk lopen we nu vooruit op de omgevingswet die er straks aankomt. Daarin gaat 
het verplicht gesteld worden. 

Stichting Leve de Landtong: We begrijpen nog steeds niet hoe dat er dan concreet uitziet. Toen er 
nog sprake was van twee windturbines zou de opbrengst van turbine 1 volledig voor de exploitant 
zijn. De opbrengst van turbine 2 zou gedeeld worden tussen exploitant en omwonenden: 50% 
voor de exploitant, 50% voor Maassluis en Rozenburg samen. Dus 25% van 1 turbine voor 
Rozenburg, eigenlijk dus 12,5% van het uitbreidingsdeel?

Energiecoöperatie: Dat was de verdeling toen we nog in gesprek waren met Eneco. Dat is nu niet 
meer aan de orde. 

Pondera: Om het concreter te maken: wij hopen dat de energiecoöperaties in Maassluis en 
Rozenburg straks met ons mee willen doen met die windturbine, waardoor leden van de 
coöperaties er ook rendement uit kunnen halen. 

Stichting Leve de Landtong: Wat is dan rendement? 

Pondera: Dat weten wij ook nog niet. 

Stichting Leve de Landtong: Maar concreet gezien, is rendement geld? 

Pondera: Ja, dat is geld. De hoogte van het rendement hangt af van het moment wanneer je 
bereid bent om erin te stappen. Als je nu instapt heb je veel risico, want alle onderzoeken en 
vergunningaanvragen moeten nog gedaan en bekostigd worden. Maar hoe eerder je instapt, hoe 
hoger je rendement is. 

Stichting Leve de Landtong: Begrijpen wij het dan goed dat Pondera de financiële participatie mét 
risico op zich genomen heeft? 

Pondera: De ontwikkeling ligt bij Pondera. Dus alle investeringen met risico’s worden genomen 
door Pondera. 
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Stichting Leve de Landtong: Wat doen die andere partijen van het consortium, Rebel en Enercon? 

Pondera: Voor ons is dat één, wij werken samen met hen en nemen allemaal evenveel risico. 

Stichting Leve de Landtong: Voor ons is dit nog steeds niet echt te bevatten. 

Pondera: Dat moet ook allemaal nog handen en voeten krijgen. Straks wordt duidelijk waar die 
turbine komt te staan. Dan kan het totale kostenplaatje berekend worden (fundering, de turbine, 
de netinpassing, onderzoekskosten, leges, enzovoort). Afhankelijk van de energieprijs, kan daarna 
het rendement bepaald worden. Dat is ondernemen. Mensen beslissen zelf om wel of geen risico 
te nemen en er eerder of later in te stappen. Via de nieuwe omgevingswet wordt getracht om 
zowel mensen met als zonder geld te betrekken bij windturbine plannen. 

Stichting Leve de Landtong: Het hoogste rendement is natuurlijk de CO2-reductie. 

Pondera: En dat daar moeilijke keuzes bij horen, zoals waar zet je de turbines neer, daar ontkom 
je niet aan. 


Stichting Leve de Landtong: Wanneer gaan jullie starten met de communicatie naar bewoners? 
Want de mensen die hier nu aanwezig zijn, is maar een heel klein deel van de Rozenburgers.

Pondera: We hopen van jullie te horen hoe we dat het beste aan kunnen pakken. 

Stichting Leve de Landtong: Zo snel mogelijk, plaats een bericht in de krant. 

Energiecoöperatie: Als je wat wilt ventileren dan moet het wel gefundeerd zijn. Er is momenteel 
weinig te vertellen. Als alles vlot verloopt dan zou de turbine eind 2024 / begin 2025 operationeel 
kunnen zijn. Dat duurt nog drie jaar.

Stichting Leve de Landtong: Er werd net gesproken over de ambitie om hem in 2023 operationeel 
te laten zijn. En los daarvan is dit al veel informatie waar heel veel Rozenburgers wat aan hebben. 

Pondera: Suggestie: als er meer info bekend is over de exacte locatie en aanpak qua 
onderzoeken, dan zouden we het een heel goed idee vinden om een avond in Rozenburg en 
Maassluis te organiseren. Maar we zouden dan wel bij jullie willen toetsen wat de informatie (die 
we dan kunnen geven) doet bij de bewoners en welke datum het beste uit zou komen voor zoveel 
mogelijk mensen.

Stichting Leve de Landtong: Goed idee, maar dat is voor in de toekomst? Het kan nu ook een kort 
berichtje zijn, de meeste Rozenburgers weten dat de aanbesteding is gegund, maar bijna 
niemand weet wie Pondera is. 

Pondera: Dat hoeft wat ons betreft ook helemaal niet lang te duren. Wel willen we graag wachten 
op meer duidelijkheid vanuit Gemeente Rotterdam. Jullie hebben nu ook een paar vragen gesteld 
waar we nog geen inhoudelijke antwoorden op kunnen geven. We zouden het sowieso heel fijn 
vinden om over ongeveer twee weken, als de gemeente meer duidelijkheid gegeven heeft, nog 
een keer bij jullie terug te komen. Dan kunnen we nog steeds niet alle vragen beantwoorden, maar 
kunnen we wel meer openlijk naar het gebied kijken en concreter zijn over het tijdspad.

Energiecoöperatie: Je wilt niet zo’n situatie creëren dat bewoners denken ‘alles is al geregeld, 
wanneer mochten wij ook alweer wat zeggen?’ 

Stichting Leve de Landtong: En ook gewoon het hele tijdspad. Daar kun je nu weinig over zeggen, 
maar waarom zouden wij dat wel mogen weten en andere Rozenburgers niet? Wij willen straks 
niet als stichting te horen krijgen ‘Jullie wisten het al, lekker hoor’. Want dat is wat er door de jaren 
heen heel veel gebeurd is hier. Natuurlijk moet je niet altijd oude koeien uit de sloot halen, maar 
ten tijde van Walstroom werd de gebiedscommissie door de gemeente gedwongen om informatie 
geheim te houden. Wij zouden dat echt niet willen. Bovendien kan het niet eens, we zijn een dorp. 
Er hoeft hier maar iemand langs te fietsen die een van ons herkent en de tamtam gaat rollen. 

Pondera: Dat is ook ons idee, we proberen zoveel mogelijk inzicht te geven in de overwegingen 
die er gemaakt worden. Als we over een paar weken weer bij elkaar kunnen komen dan hebben 
jullie kunnen reproduceren wat wij gezegd hebben. En hopelijk kunnen wij dan ook weer concreter 
zijn. Of we met elkaar op één lijn komen, of niet, dat zal de tijd uitwijzen. 

Stichting Leve de Landtong: Het liefst ook met Rozenburgers, zo snel mogelijk. Er is al iets te 
bieden nu. En over 2 à 3 weken zeker. 

Energiecoöperatie: Toen wij deelgemeente werden is gemeente Rotterdam daar echt mee de fout 
in gegaan. 
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Pondera: Dat is ook wat gemeente Rotterdam ons verzocht heeft, zij willen graag eerst zelf de 
gebiedscommissie informeren. Wij hebben bij hen aangegeven dat we openlijk het gesprek met 
iedereen aan willen kunnen gaan. Als wij ons pas in januari melden, dan vragen jullie je ook af wat 
wij daarvoor allemaal gedaan hebben. 

Stichting Leve de Landtong: Dat was ook een vraag van ons. De aanbesteding is in juli gegund, 
wij weten niet beter dat het plan was om daarna zo snel mogelijk geïnformeerd te worden. Het is 
nu al november. Zo kijken Rozenburgers hiernaar. Daarbij is het ook zo dat de gemeente en de 
exploitant samen verantwoordelijk zijn voor de communicatie, hoe ervaren jullie dat?

Pondera: Voordat wij de eerste kick-off hadden was het al 28 september. Wij hebben vorige week 
gevraagd ‘Wat mogen we hen laten zien?’ De wethouder heeft ons verzocht om terughoudend te 
zijn met de informatie omdat hij eerst zelf Maassluis en Rozenburg wilt informeren. 

Energiecoöperatie: Laten we met elkaar in gesprek blijven en als er wat naar de media gaat, laten 
we dat dan even afstemmen met elkaar. 

Pondera: Bij Maasvlakte II hebben we hele pittige gesprekken gevoerd met de kitesurfers. 
Uiteindelijk hebben we wel overeenstemming met elkaar bereikt en werken we samen om een 
extra gebied aan te wijzen waar nog wel gesurfd kan worden. Zullen we alvast een datum prikken 
voor over 2 à 3 weken?


Stichting Leve de Landtong: We hebben eerst nog een vraag. Maassluis heeft eerder grote 
bezwaren geuit over de hoogte va de turbines en de turbine wordt nu nog hoger. Hoe groot is de 
kans dat er toch ineens weer uitgeweken wordt naar twee kleinere? 

Pondera: Die kans is er niet in het consortium waar wij in zitten. Dat is financieel niet haalbaar.  
Het is een goede vraag, want Rozenburg gaat het met name om het recreatiegebied en voor 
Maassluis gaat het met name om zicht. 

Stichting Leve de Landtong: En als die bezwaren er weer extreem gaan komen, wat dan?

Pondera: Dat willen we dus graag onderzoeken. Om terug te komen op de eerste vraag, wij 
hadden ook niet in kunnen schrijven voor twee turbines. Omdat wij nu ingeschreven hebben voor 
één turbine waarvan de opbrengst hoger is, lijkt het op dit moment gewoon positief.

Stichting Leve de Landtong: Is dat dan ook omdat je dan die vogelpoel niet hoeft te verplaatsen?

Pondera: Nee, het gaat puur om de opbrengst. 

Stichting Leve de Landtong: Ja, een iets grotere turbine geeft veel meer opbrengst tenslotte. 

Pondera: Dat gaat exceptioneel omhoog inderdaad. Maar hoogte is zeker een aandachtspunt 
vanuit Maassluis. En dat sluit ook aan bij de wens om de turbine zoveel mogelijk naar het 
zuidwesten te krijgen. 


We maken een nieuwe afspraak voor donderdagavond 2 december 2021, om 19:30 uur.

Sander wil de afspraak via Outlook delen, maar heeft niet alle mail-adressen. We spreken af dat 
als Marijke de notulen deelt, iedereen aan de mail toevoegt zodat de mail-adressen ook bij 
Pondera bekend zijn. 


Pondera: Hebben jullie het gevoel dat jullie de vragen hebben kunnen stellen en dat er serieus 
naar wordt geluisterd?

Stichting Leve de Landtong: Ja, zeker weten. Wij waren met onze vragen al veel verder in het 
proces. 


Einde: 
21:25 uur
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Opmerkingen / aanvullingen op de notulen van 08-11-2021 

Blz 2: 

De locatie ten oosten van het bestaande windpark is al een aantal jaren geleden in beeld 
gekomen om ingevuld te worden voor duurzame energie. In eerste instantie zou de vergunningen-
procedure meegenomen worden met de repowering van het bestaande windpark. Echter de 
grondeigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft besloten om dit zelfstandig op de markt te 
brengen. In mei 2021 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de inschrijving geopend voor marktpartijen 
die windenergie willen realiseren. Pondera heeft hier samen met nog twee andere partijen op 
ingeschreven en zij hebben de tender gewonnen. Dit is in augustus/september bekend geworden. 

Pondera: Ter voorkoming van misverstanden. Pondera heeft samen met 2 andere partijen (Rebel 
en Enercon) ingeschreven.


Blz 3: 

Stichting Leve de Landtong: Variant 140/140 is niet onderzocht aan de noordkant van de 
Noordzeeweg. Alleen aan de zuidkant, aan het Calandkanaal. 140/140 viel hier af vanwege de 
ligplaatsen van het Havenbedrijf. Aan de Noordkant is alleen onderzoek gedaan naar 120/120. 
Dus eigenlijk gaat Pondera dit helemaal opnieuw onderzoeken?

Pondera: Klopt, er moeten nieuwe onderzoeken plaatsvinden.

Pondera: Bij het antwoord hebben wij ook aangegeven blij te zijn met de reeds gedane 
onderzoeken en deze graag te willen gebruiken. Uiteraard moeten we voor de nieuwe turbine 
nieuwe onderzoeken doen.


Blz 3:

Stichting Leve de Landtong: Wij willen wel graag weten waar hij gepland staat, dat is ons belang. 

Pondera: De wethouder heeft binnenkort een gesprek hierover. De gemeente heeft ons gevraagd 
om tot die tijd minimale informatie te geven over de exacte locatie waar we nu naar kijken. De 
wethouder wil graag eerst zelf communiceren met de gebiedscommissie. Dat gesprek vindt 
waarschijnlijk deze week plaats.

Pondera: Ter verduidelijking. De wethouder wil met gebiedscommissie en Maassluis praten. 
Wanneer het gesprek met de gebiedscommissie en Maassluis plaats vindt weten we niet. De 
gemeente heeft aangegeven deze of volgende week intern te overleggen over de locatie.


Blz 4: 

Stichting Leve de Landtong: De Landtong is heel erg belangrijk voor Rozenburgers. Dat hebben 
we gezien met de plannen voor het distributiecentrum. Ongeveer 10% van de inwoners is komen 
demonstreren. Dat is een hele hoge opkomst. Wij zijn niet tegen windmolens ansich, maar wij 
begrijpen nog steeds niet dat de zuidkant van de Noordzeeweg vanwege de belangen van het 
Havenbedrijf als locatie is komen te vervallen. Daarmee komen we meteen bij een andere vraag 
die we hebben: hoeveel ruimte rondom de turbine heen wordt er bestraat?

Pondera: De fundatie is ca. 15x15 meter. Daaromheen komt een kraanopstelplaats, van ca. 20x40 
meter.

Pondera: Ik meende dat wij als indicatie 20 x 50 meter hadden benoemd voor de kraanopstel-
plaats en voor de fundatie 15 x 15 tot 20 x 20 m. Maar nogmaals dit moet nog berekend gaan 
worden en kan dus nog afwijken / groter worden.


Blz 8:

Energiecoöperatie: Als je wat wilt ventileren dan moet het wel gefundeerd zijn. Er is momenteel 
weinig te vertellen. Als alles vlot verloopt dan zou de turbine eind 2024 / begin 2025 operationeel 
kunnen zijn. Dat duurt nog drie jaar.

Pondera: Het klopt dat dit zo is gezegd. Ter nuancering in ons optimale en meest snelle scenario 
vindt realisatie in 2023 plaats.
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