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WINDPARK LANDTONG ROZENBURG
 

HOE WILT U 
BETROKKEN 
ZIJN BIJ DIT 
WINDPARK? 

De projectorganisatie van het windpark landtong 
Rozenburg wil graag weten hoe u als bedrijf of 
bewoner uit de omgeving betrokken wilt worden 
bij de planvorming, de bouw en de exploitatiefase 
van dit windpark. 

Betrokken partijen 
In het project windpark landtong Rozenburg werken, met 
behoud van de eigen verantwoordelijkheid, de gemeente 
Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en De Wolff Nederland 
Windenergie samen. 

De betrokken partijen vinden dat windturbines die van invloed 
zijn op hun omgeving bewoners iets terug moeten geven. 
Dit staat beschreven in de Leidraad Windenergie die 
in 2016 door het college van Rotterdam is vastgesteld. 
Deze Leidraad helpt alle betrokken partijen om inzicht 
te krijgen wat de mogelijkheden zijn als het gaat om 
participatie en hoe we dit met elkaar kunnen organiseren. 

U kunt als bewoner of bedrijf betrokken worden bij de plan
vormingsfase. De gemeente Rotterdam coördineert hierbij de 
procedures voor het milieueffectrapport (MER), het bestem
mingsplan, de omgevingsvergunning, de watervergunning en 
eventueel de beschikking Wet Natuurbescherming. Om het 
voor bewoners en bedrijven overzichtelijk te maken worden 
de procedures gelijktijdig doorlopen. 

Proces- en financiële participatie 
De betrokken partijen hechten veel waarde aan een open 
en transparant proces. Om die reden wordt de proces
participatie afgestemd op de wensen en behoeften in 
het gebied. De procesparticipatie hangt uiteraard af van 
de mate van betrokkenheid zoals verderop beschreven. 

Naast procesparticipatie vinden de betrokken partijen 
het belangrijk dat de lusten en lasten van een windpark 
op een eerlijke manier worden verdeeld. Hiervoor kunnen 
verschillende vormen van financiële participatie worden 
gebruikt. Welke vormen worden toegepast, wordt mede 

bepaald door de wensen en behoeften in het gebied. 
De betrokken partijen onderschrijven de Gedragscode 
draagvlak en participatie wind op land*. 

In de gedragscode (ondertekend door NWEA Nederlandse 
WindEnergie Associatie, Natuur en Milieu, Greenpeace, 
Milieudefensie en ODE Decentraal) wordt omschreven hoe de 
omgeving betrokken kan worden bij een windenergie project. 
In het aanbieden van financiële participatievormen zijn er 
ruime mogelijkheden. De Wolff Nederland Windenergie heeft 
ervaring met exploitatievarianten die volop ruimte bieden voor 
belanghebbenden om samen te investeren in het windpark. 

Financieel participeren in een windpark kan met en zonder 
risico. Participeren zonder risico vertaalt zich in een vaste 
of variabele bijdrage vanuit de exploitatie van het windpark 
zonder dat hiervoor een investering hoeft plaats te vinden. 

Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van een gebieds
gebonden bijdrage, een tegemoetkoming op de energierekening 
aan omwonenden of het inrichten van een burenregeling. In deze 
burenregeling ontvangen omwonenden jaarlijks een vergoeding 
vanuit het windpark. De vergoeding is afhankelijk van de afstand 
tot het windpark. Financieel participeren kan ook met risico. 
Dit betekent dat de participant een (risicodragende) investering 
doet in het windpark met als doel hiermee rendement te behalen. 
Een voorbeeld hiervan is de uitgifte van obligaties waarmee 
het windpark gedeeltelijk gefinancierd kan worden. Op deze 
obligaties wordt jaarlijks een vastgesteld rendement uitgekeerd. 

Een ander voorbeeld van participatie is het samenwerken met 
een lokale coöperatie. Door samen te werken met een coöperatie, 
waarbij bijvoorbeeld ook een deel van de exploitatie wordt 
verkregen door bewoners, kunnen zij financieel participeren 
in het windpark en medeeigenaar worden. Deze vormen 
van financieel participeren brengen risico’s met zich mee, 
aangezien er een risicodragende investering wordt gedaan. 

* Meer informatie over de Gedragscode: 
http://www.nwea.nl/over-nwea/gedragscode 

http://www.nwea.nl/over-nwea/gedragscode


  

 
 

 

   
 

     
  

  
 

 

   
 

  

 

    
 
 
 

    
  

  
  

 

Hoe wilt u als bewoner of bedrijf 
betrokken zijn? 
U kunt in beperkte tot zeer intensieve mate betrokken worden 
bij de planvorming, bouw en exploitatiefase van dit windpark. 
Om uw behoefte te peilen hebben we drie vormen voor ogen. 
Daarnaast kunt u altijd uw formele reactie geven in de vorm van 
een zienswijze bij de gemeente of beroep bij de Raad van State, 
waarin u uw bezwaren of positieve reacties kunt verwoorden. 

A. Informatie ontvangen en reageren 

•	 U ontvangt informatie via de projectwebsite, 
digitale nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten. 

•	 U kunt uw reactie geven tijdens de informatie 
bijeenkomsten. 
Bovenstaande onderdelen worden sowieso 
aangeboden. U kunt zelf aangeven van welke 
onderdelen u gebruik wilt maken. 

B. Meedenken en adviseren 

•	 U wilt graag actief betrokken worden door mee 
te denken met de plannen en advies te geven aan 
betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld deel 
te nemen aan een werkgroep of klankbordgroep. 

C. Meebesluiten en mede-eigenaar zijn 

•	 C1: Financiële participatie zonder risico: 
U wilt de verantwoordelijkheid nemen om met 
andere bewoners of bedrijven een organisatie 
op te richten. Deze organisatie denkt mee over 
de invulling van de gebiedsgebonden bijdrage. 

•	 C2: Financiële participatie met risico: 
U bent bereid en in staat om het project mee 
te financieren, risico’s te dragen en te delen 
in de eventuele exploitatieopbrengsten 
(deelnemen via obligaties of coöperatie). 

Behoeftepeiling 
De mate waarin u behoefte heeft aan participatie vindt de 
projectorganisatie belangrijk. Wij zullen in het voorjaar 2018 
onderzoek doen naar de behoefte van bewoners en bedrijven. 
Om uw privacy te beschermen, maakt de gemeente gebruik 
van het ’protocol voor digitale meningspeiling’. Graag willen 
we daarbij gebruik maken van uw emailadres, zodat wij u 
kunnen benaderen. 



  

   

  
 

 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

 
 

De provincie Zuid-Holland heeft zestien nieuwe locaties 
voor windenergie aangewezen. Vier locaties liggen op 
Rotterdams grondgebied, bij Hoogvliet, Hoek van Holland, 
Rozenburg en Charlois. 

De landtong Rozenburg is de eerste van de nieuwe locaties 
waar concrete stappen worden gezet. Het bestaande windpark 
op de landtong Rozenburg wordt vernieuwd: tien windturbines 
uit 2007 op het westelijk deel van de landtong worden 
vervangen door modernere, efficiëntere exemplaren. 

De nieuwe turbines wekken meer energie op en hebben 
dus meer rendement; het (totale) vermogen groeit van 
15 naar 27 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie 
voor ongeveer 37.000 huishoudens. De twee turbines uit 
2015 blijven staan. 

Daarnaast wordt een aantal nieuwe windturbines gerealiseerd 
in het verlengde van en aan de oostzijde van het bestaande 
windpark. Deze turbines hebben samen een geschat vermogen 
van minimaal 9 MW, die aan 12.000 huishoudens groene 
stroom leveren. 

Meer informatie over het windpark 
vindt u in de algemene factsheet en op 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/
 
windpark-landtong-rozenburg/
 

januari 2018 

www.rotterdam.nl/wonen-leven



