
A. Bonte
Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en
Energietransitie

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl
Inlichtingen: S. Al-Haidari
Telefoon: 06 38319476

Cluster: Stadsontwikkeling
Ons kenmerk: M2202-403, D2204-28109
Uw kenmerk: -

Datum: 22 april 2022

Betreft: Reactie op uw brief ‘Ongevraagd advies / toets de
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begrazingsweide op de Landtong’

                                    Aan Stichting Leve de Landtong

levedelandtong@gmail.com

Geachte bestuursleden van Stichting Leve de Landtong,

Hartelijk dank voor uw brief d.d. 12 januari 2022 en het prettige gesprek dat we op dezelfde
dag hadden op de Landtong Rozenburg. Zowel tijdens ons gesprek als in uw brief geeft u aan
dat u zich zorgen maakt over de effecten van de nieuwe windturbine op het natuurgebied,
flora, fauna en de aanvliegroute van vogels, vleermuizen en insecten. Helaas heeft de
beantwoording van uw brief langer geduurd dan gebruikelijk. Dit had te maken met de nodige
input van de initiatiefnemer voor de beantwoording en de wisseling van de projectmanager. De
nieuwe projectmanager heeft u al geïnformeerd over de vertraging.

In uw brief verwijst u naar de motie ‘Zonder draagvlak draaien de windmolens niet’ en u vraagt
de initiatiefnemer een gedegen onderzoek te laten doen naar de effecten, en of deze binnen
het beoordelingskader van een milieueffectenrapportage passen.

Het is voor mij evident dat de effecten van de nieuwe windmolen zichtbaar gemaakt moeten
worden. De noodzaak van een gedegen onderzoek naar de effecten op flora en fauna is
bekend bij de initiatiefnemer. Deze eisen zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en
gunningscriteria. Al in een vroeg stadium is de motie waar u naar verwijst onder de aandacht
gebracht bij de initiatiefnemer.

Voor de beoogde windturbine moet een nieuw onderzoek (natuurtoets) worden uitgevoerd,
waarbij inzicht wordt verschaft in de actuele situatie. Op basis van bronnen- en veldonderzoek
wordt onder andere een inschatting gemaakt van de totale jaarlijkse vogelsterfte als gevolg
van aanvaringen met de windturbine. In de natuurtoets moet de initiatiefnemer onderbouwen
waarom bepaalde input bruikbaar is. Daarbij kan het gaan om input verkregen uit bronnen- en
veldonderzoek en opgedane ervaring uit bestaande windparken. Ook uw input, zoals reeds
verstrekt, moet worden meegenomen.
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In 2018 is ten behoeve van Windpark Landtong Rozenburg een onderzoek naar flora en fauna
uitgevoerd. Daarbij is niet alleen gekeken naar de Repowering, maar zijn ook de effecten voor
de twee beoogde windturbines ten oosten van modelvliegclub E.M.C.R. onderzocht (in dit
onderzoek onderdeel van het VKA – Voorkeursalternatief). Voor dit onderzoek is bronnen- en
veldonderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van de vergunningaanvraag dient de initiatiefnemer
te onderbouwen/verantwoorden waarom bepaalde informatie nu nog (deels) bruikbaar is voor
het inzichtelijk maken van de actuele situatie. En voor welke aspecten nog nader bronnen- en
veldonderzoek nodig is om op een gedegen manier de effecten zichtbaar te maken. Dit geldt
specifiek voor de lepelaar, maar ook voor andere soorten, die voorkomen op de Landtong
Rozenburg. Door de initiatiefnemer is bevestigd dat in het onderzoek rekening wordt
gehouden met de lepelaar.

Alle informatie zal getoetst en beoordeeld worden door de bevoegde gezagen DCMR, ODH en
de gemeente bij de behandeling van de vergunningaanvraag. Ik kan u verzekeren dat we daar
kritisch naar zullen vragen en toetsen. Bovendien krijgen belanghebbenden altijd de
gelegenheid gaande de vergunningsprocedure onderbouwd bezwaar aan te tekenen indien
men van mening is dat de aanvraag niet aan alle vereisten voldoet.

Tot slot nodig ik u van harte uit uw zorgen te blijven delen met onze projectmanager (Salah Al-
Haidari) en de initiatiefnemer (Pondera).

Met vriendelijke groet,

Arno Bonte
Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie


