
  
  

 
 

 

WINDPARK 
LANDTONG 
ROZENBURG 

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. 



 
 

 
 

  

 

 

 
  

 

  

   
 

 
 

 

 
 

 
 

WINDPARK LANDTONG 
ROZENBURG 
Locatie windpark landtong Rozenburg 
De windturbines op de landtong Rozenburg worden de 
komende jaren vernieuwd en uitgebreid. Op het smalle deel 
van de landtong zijn in 2007 tien turbines in gebruik genomen. 
In 2015 is dit windpark uitgebreid met twee nieuwe turbines. 
Een deel van het project windpark landtong Rozenburg houdt 
in dat het bestaande windpark op de landtong Rozenburg wordt 
vernieuwd. De tien bestaande windturbines op het westelijk deel 
van de landtong worden vervangen door modernere, efficiëntere 
exemplaren. Deze turbines wekken meer energie op en hebben 
dus meer rendement; het vermogen groeit van 15 naar minimaal 
27 megawatt (MW). Dit is voldoende groene energie voor 
ongeveer 37.000 huishoudens. 

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. 

Procedure 
Voor het project windpark landtong Rozenbrug wordt een 
m.e.r.-procedure doorlopen. M.e.r. staat voor milieueffect
rapportage. Het daarbij horende milieueffectrapport (MER) 
dient als ‘onderlegger’ voor de uiteindelijk te verlenen 
omgevingsvergunning(en) en de watervergunning. De eerste 
stap in deze m.e.r.-procedure is het ter inzage leggen van 
een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). 

Deze NRD bevat de uitgangspunten voor het MER en besteedt 
aandacht aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER. 
De NRD beschrijft het plangebied, de milieuthema’s (onder 
andere veiligheid, geluid en slagschaduw) die in het MER 
nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord 
moet geven. Ook worden milieuonderzoeken gedaan in het 
kader van de Wet Natuurscherming. Deze worden verwerkt 
in de Beschikking wet Natuurbescherming, die de 
Omgevingsdienst Haaglanden afgeeft. 
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Plangebied windpark landtong Rozenburg  1. Deelgebied 1: Vernieuwen bestaande windpark  2. Deelgebied 2: Uitbreidingsgebied



 
 

 
 

 
  

 
 

 
  
  

 
  
    

 
   
  
   
   

 
    

 
    

 
   
   

 
   
   

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. 

Betrokkenheid van omgevingspartijen 
Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en De Wolff Nederland 
Windenergie willen voor dit project graag in gesprek met omwonenden 
en ondernemers over het nieuwe windpark en verkennen welke vormen 
van participatie mogelijk en wenselijk zijn. In 2018 worden bijeenkomsten 
georganiseerd om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Daarnaast blijft 
het voor betrokkenen mogelijk om via de officiële procedures, en de 
hiervoor aangewezen momenten, reactie te geven op de plannen. 

2016-2017 Start samenwerking 
• Projectorganisatie vormen 

2017-2018 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
• NRD opstellen 
• NRD ter inzage van 22 december 2017 

tot en met 1 februari 2018 

2018 Ruimtelijk proces 
• Milieueffectrapport (MER) opstellen 
• Participatie 
• Inspraakprocedure 
• Vergunningen 

2018-2019 Financiering 
• SDE beschikking 

(Stimulering Duurzame Energieproductie) 
• Financiële kaders + investeringsbeslissing 

2019-2020 Contractvorming 
• Financiering 
• Koopcontracten 

2020-2021 Uitvoeringsfase 
• Bouw windturbines 
• Aanleg infrastructuur 

Indicatief tijdspad windpark landtong Rozenburg 



 

 

  
  
  

 
  

  

 

 

Meer informatie 
Voor nadere informatie kunt u gebruik maken 
van de gemeentelijke website: 

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

Windenergie 
Nederland is vlak en het waait er vaak. Dit maakt ons land 
zeer geschikt om windenergie op te wekken. Het is daarnaast 
een van de goedkoopste vormen van duurzame energie in 
Nederland. Ook draagt windenergie bij aan de vermindering 
van de CO2-uitstoot. Windenergie is dan ook een belangrijke 
bron om de Europese en landelijke doelstellingen voor 
duurzame energie te halen. 

Energiedoelstelling 
De Nederlandse overheid heeft bepaald dat 14% van 
de Nederlandse energieproductie in 2020 afkomstig 
moet zijn uit hernieuwbare bronnen en 16% in 2023. 
Dit is onder andere vastgelegd in het Nederlandse 
‘Energieakkoord’. Windenergie op land en windenergie 
op zee leveren beide een belangrijke bijdrage om dat 
doel te bereiken. 
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