
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

     WINDPARK LANDTONG ROZENBURG 

 

           VERSLAG GESPREKSTAFELS ROZENBURG 21 JUNI 2018 

 

Donderdagavond 21 juni 2018 vonden gesprekstafels over het Windpark Landtong Rozenburg plaats in 
het gebiedskantoor Rozenburg. Gemeente Rotterdam en Eneco organiseerden deze avond met mede-
werking van Havenbedrijf Rotterdam en DCMR (Milieudienst Rijnmond). In dit verslag leest u een sa-
menvatting van de avond. 

Korte introductie 
Na een welkomstwoord gaf gemeente Rotterdam een korte toelichting op de planontwikkeling van het Wind-
park 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. Daarnaast gaat het 
over een uitbreiding in oostelijke richting van het windpark met maximaal drie windturbines.  

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 van Rozenburg en Maassluis, leden van de 
Gebiedscommissie en enkele andere betrokkenen aan de gesprekstafels zich aan elkaar voorgesteld en aan-
gegeven of zij een zienswijze hadden ingediend. Daarna hebben zij vragen gesteld en hun mening gegeven 
aan de gespreksleiders van de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij bleek voor veel be-
zoekers een grote weerstand tegen de uitbreiding van het windpark, nu het aan de noordzijde van de Noord-
zeeweg is voorgesteld. Aan beide tafels heerste een felle sfeer, mede door het oud zeer dat met name door de 
gebiedscommissie leden werd geuit, dat zij zich in het verleden niet gehoord voelden door de gemeente Rot-
terdam. Velen voelden zich onder druk staan door de Provincie en de gemeente Rotterdam en de eisen die 
het havenbedrijf stelt. De weerstand richtte zich op de bedreiging van het voortbestaan van de modelvliegclub, 
waaraan de gebiedscommissie recent een investering voor hun stroomvoorziening had besteed. Op korte ter-
mijn zal Eneco met de modelvliegclub in gesprek gaan.  
Daarnaast was er weerstand tegen het aantasten van het recreatiepark. De leden van de gebiedscommissiele-
den hebben een dringend verzoek gedaan aan de projectorganisatie om alternatieve locaties te onderzoeken, 
met name ten zuiden van de Noordzeeweg. Vrijwel iedereen heeft de noodzaak van nieuwe windturbines wel 
onderkend, maar bewoners van de Merellaan in Maassluis uitten ook hun zorgen over de zichthinder en slag-
schaduw, die de windturbines kunnen veroorzaken. Daarover waren actuele kaarten en fotomontages vanuit 
diverse kijkhoeken beschikbaar.  
Er waren enthousiaste ideeën om in goed overleg met de bewoners samen in te zetten op het oprichten van 
een windcoöperatie, zodat niet alleen de lasten maar ook de lusten verdeeld worden. 
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  
deelnemers zich hebben aangemeld; zij worden door Lex Arkesteijn benaderd. 

Vervolg 
De vragen die deze avond zijn gesteld en de daarbij behorende antwoorden worden in een lijst van vragen & 
antwoorden opgenomen. Deze lijst kunt u begin juli op de website vinden. Op deze website wordt ook het ge-
anonimiseerde advies over de NRD opgenomen. 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.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg/

