
  

 
*Vanaf 18 november plaatsen we informatie over dit windpark op www.duurzaam010.nl. Via www.rotterdam.nl/windenergie 
plaatsen we een link naar de nieuwe website.   

 

Beste bewoner, ondernemer, 

 

Ongeveer anderhalf jaar geleden ontving u van ons de 

eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom 

Windpark Beneluxplein. Deze kunt u nalezen op 

www.rotterdam.nl/windenergie bij ‘toekomstige windparken’ 

onder het kopje ‘Windpark Beneluxplein’.  

 

Dit is de tweede nieuwsbrief over de mogelijke plaatsing 

van windturbines ten zuiden van het verkeersknooppunt 

Beneluxplein. De locatie voor de 2 windturbines is binnen 

het zoekgebied, zoals weergegeven in bijgaand kaartje. 

 

We nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst. 

 

Inloopbijeenkomsten Poortugaal en Hoogvliet  

 

Poortugaal: 

Centrum de Brinkhoeve 

Kerkstraat 12 

Woensdag 17 november I 19.00-21.00 uur 

 

Hoogvliet: 

SKAR 

Cloese 10 

Donderdag 18 november I 19.00-21.00 uur 

 

 

 

Na 18 november kunt u op de projectwebsite* alle info zien, 

die ook tijdens de inloopavonden wordt gepresenteerd. 

 

Tijdens deze avonden staan medewerkers van gemeente 

Rotterdam en DCMR (milieudienst Rijnmond) voor u klaar 

om informatie te geven over bijvoorbeeld zicht, 

slagschaduw en geluid. Gemeente Albrandswaard 

faciliteert deze inloopavonden. Alle vragen en zorgen zijn 

welkom. 

 

Van 3 naar 2 windturbines 

Uit onderzoek in opdracht van de grondeigenaren is 

gebleken dat de vlieghoogtebeperking het mogelijk maakt 

windturbines te plaatsen met een maximale tiphoogte van 

245 meter in plaats van maximaal 145 meter. Dat zou 

betekenen dat er hogere turbines ontwikkeld kunnen 

worden dan aanvankelijk gedacht. De grondeigenaren 

hebben de voorkeur voor hogere windturbines. De 

consequentie hiervan is, gelet op de beperkte ruimte, dat er 

twee hogere turbines in plaats van drie lagere turbines 

geplaatst kunnen worden. Deze wijziging heeft voor- en 

nadelen. 

 

Het voordeel van 2 hogere windturbines is namelijk dat de 

geluidsbelasting kleiner is op het omliggende leefgebied 

dan bij 3 lagere windturbines, omdat o.a. deze wieken 

langzamer draaien.  

 

Inloopbijeenkomsten Windpark Beneluxplein 

November 2021 

In deze tweede nieuwsbrief informeren 

wij u over de ontwikkeling 

van Windpark Beneluxplein en nodigen 

we u uit voor een inloopbijeenkomst. 

http://www.duurzaam010.nl/
http://www.rotterdam.nl/windenergie
http://www.rotterdam.nl/windenergie


 

   

Het nadeel is het uitzicht voor omwonenden en de 

slagschaduw. Door visualisaties wordt dit tijdens de 

inloopavonden in kaart gebracht.  

Wat betreft slagschaduw is het gebruikelijk dat afspraken 

worden gemaakt met een toekomstige exploitant om 

turbines stil te zetten bij een laagstaande zon en wind. 

 

Aanbesteding 

Aan het einde van dit jaar bepalen de grondeigenaren hoe 

en onder welke voorwaarden een ontwikkelaar of 

combinatie van een ontwikkelaar en een energiecoöperatie, 

wordt geselecteerd om het plan voor dit windproject uit te 

werken. Dit loopt via een openbare aanbesteding die naar 

verwachting rond de jaarwisseling start. 

 

Vergunning 

Zodra een ontwikkelaar via de aanbesteding is 

geselecteerd kan deze het plan uitwerken, waarbij 

participatie met belanghebbenden wordt voorgezet. Daarna 

kan de ontwikkelaar voor het uiteindelijke planvoorstel 

vergunningen aanvragen. 

 

Tijdens de behandeling van deze aanvragen komt er een 

moment waarop belanghebbenden, zoals direct 

omwonenden, eventueel beroep kunnen aantekenen. 

 

Financiële participatie 

We vinden het belangrijk dat de omgeving kan profiteren 

van het windproject. Dit noemen we financiële participatie. 

Een voorbeeld is het omgevingsfonds. In het 

omgevingsfonds wordt bepaald dat de opbrengsten 

besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld een nieuwe 

speeltuin of een groenvoorziening. Direct omwonenden 

zoals u, kunnen dan initiatieven indienen en hebben hier 

inspraak in. De grondeigenaren maken hier afspraken over 

met de uiteindelijke ontwikkelaar. 

 

Energiecoöperatie  

Voor de organisatie van het lokaal eigendom is het van 

belang dat omwonenden en ondernemers in de buurt van 

het windpark dit najaar gezamenlijk de handen ineenslaan. 

De bedoeling is om via een nieuwe en/of bestaande 

energiecoöperatie met professionele ondersteuning de 

belangen van de bewoners en ondernemers te gaan 

organiseren.    

 

Heeft u interesse in deelname aan een energiecoöperatie?  

Neem dan contact op met Guus Goris 

(guus.goris@energiesamen.nu).  

 

 

 

 

 

 

Rol gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam is vóór het plaatselijk opwekken van 

energie. Daarbij heeft de gemeente aandacht voor uw 

belangen, of u nu in Hoogvliet, Pernis of Albrandswaard 

woont. Daarom letten we op: 

- Een zo goed mogelijke inpassing van de 

windturbines in de omgeving; 

- Het beperken van hinder van de windturbines voor 

omwonenden, met name geluid, slagschaduw en 

zicht; 

- Financiële voordelen voor omwonenden en 

omliggende bedrijven. 

 

Gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de 

organisatie van de planparticipatie.  

 

Hoe nu verder? 

In de loop van 2022 is het duidelijk of een ontwikkelaar 

windturbines wil gaan ontwikkelen en op welke manier dat 

is voorzien.  

 

U krijgt op tijd informatie over de vervolgstappen in het 

proces en de mogelijkheden om mee te denken, mee te 

praten en uw stem te laten horen over wat u belangrijk 

vindt bij de plaatsing van de windturbines. 

 

Contactgegevens 

Heeft u een vraag of zorg, kom dan langs bij één van de 

inloopbijeenkomsten of neem contact met ons op via het 

duurzaamheidsloket: 

www.rotterdam.nl/loket/duurzaamheidsvraag. 

 

 

Windpark Beneluxplein 

Gemeente Rotterdam 

www.rotterdam.nl/windenergie 

 

 

 

mailto:guus.goris@energiesamen.nu
http://www.rotterdam.nl/loket/duurzaamheidsvraag
http://www.rotterdam.nl/windenergie

