
 
 

 

     WINDPARK LANDTONG ROZENBURG 

 

           VERSLAG GESPREKSTAFELS MAASSLUIS 18 JUNI 2018 

 

Maandagavond 18 juni 2018 vonden gesprekstafels over het Windpark Landtong Rozenburg plaats in 
het gemeentehuis Maassluis. Gemeente Rotterdam en Eneco en organiseerden deze avond met mede-
werking van DCMR (Milieudienst Rijnmond) en het Havenbedrijf Rotterdam. In dit verslag leest u een 
samenvatting van de avond. 

Korte introductie 
Na een welkomstwoord door gemeente Rotterdam, gaf Eneco een korte toelichting op de planontwikkeling van 
het Windpark Landtong Rozenburg. Het plan is tweeledig; het gaat over het vervangen van tien bestaande 
windturbines door negen grotere en efficiëntere windturbines aan beide zijden van de Maeslantkering. Daar-
naast gaat het over een uitbreiding van het windpark met maximaal drie windturbines in oostelijke richting. 

Belangrijkste ontwikkeling is dat de tiphoogte van alle windturbines waarschijnlijk geen 210 meter, maar 180 
meter wordt. Daarnaast is het plangebied van de uitbreiding gehalveerd; waarschijnlijk komen er drie nieuwe 
windturbines tussen de Heerema-locatie en de bestaande windturbines. 

Gesprekstafels 
Na de toelichting van de plantontwikkeling hebben de bewoners aan de gesprekstafels zich aan elkaar voorge-
steld, vragen gesteld en hun mening gegeven aan de vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Daar 
kwam naar voren dat vrijwel iedereen de noodzaak van nieuwe windturbines wel onderkend, maar dat er zor-
gen bestaan over de mogelijke hinder die de windturbines gaan veroorzaken. Zoals gezichts-en geluidshinder 
en slagschaduw in de avonduren. Daarover waren actuele kaarten en fotomontages vanuit diverse kijkhoeken 
beschikbaar. Sommige deelnemers waren van mening dat er hoe dan ook geen windturbines op de Landtong 
moeten bijkomen. 
Er waren enthousiaste reacties dat de turbines minder hoog worden en de uitbreiding van windturbines op een 
kleiner gebied is gepland dan in december 2017 was gemeld in de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  
Bij de tafels ontstond discussie over het plaatsen van windturbines op zee of op land. Er is besproken dat er 
zowel een opgave voor land als voor zee is. Meer informatie hierover kunt u vinden via deze website. 
Daarnaast zijn er diverse wensen en adviezen meegegeven voor het opstellen van de Milieu Effect Rapporta-
ge (MER) en het vervolg van de communicatie met omwonenden. Een oproep van de gemeente Rotterdam 
om mee te denken en praten over vormen van planparticipatie en financiële participatie leidde ertoe dat acht  
bewoners zich inmiddels hebben aangemeld. 

Vervolg 
Eind juni plaatsen we op de website het geanonimiseerde advies over de NRD. Naar verwachting organiseren 
we na de zomer een formele informatieavond over de MER en een vervolg van de gesprekstafels. We houden 
u hiervan op de hoogte. 
 

 

https://www.010duurzamestad.nl/nieuws/windturbines-op-zee-of-op/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg/

