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Beste bewoner, ondernemer, 

 

Het is al een tijdje geleden dat u van ons iets gehoord heeft 

over Uitbreiding Windpark Landtong Rozenburg. Graag 

brengen we u op de hoogte over de laatste stand van 

zaken. Medio mei start namelijk de openbare inschrijving 

voor ontwikkelaars. Deze nieuwbrief bevat een hoop 

informatie, maar we willen u graag zo compleet mogelijk 

informeren. Vragen zijn welkom! 

 

Achtergrondinformatie 

Eind november 2019 heeft gemeente Rotterdam met 

meer dan honderd partijen het Rotterdams Klimaatakkoord 

ondertekend. Dat zijn onder meer bedrijven, 

woningbouwverenigingen, natuur- en milieuorganisaties en 

energiecoöperaties. 

Met de plannen uit het akkoord halveert Rotterdam de 

CO2-uitstoot in de komende tien jaar. En zetten we ook de 

energietransitie in voor nieuwe bedrijvigheid en extra 

banen.  

 

Uit het klimaatakkoord zijn 49 klimaatdeals gekomen. 

Eén van die klimaatdeals gaat over het versnellen van 

vier windenergieprojecten in de Rotterdamse regio. 

Het gaat om deze projecten: 

 

1. Hoogvliet→ Windpark Beneluxplein 

 

 

2. Hoek van Holland→ 

 

Uitbreiding Windpark Nieuwe Waterweg 

 

3. Charlois→ Bedrijventerrein Charloissepoort 

 

4. Rozenburg → Uitbreiding Windpark Landtong 

Rozenburg 

 

De provincie Zuid-Holland heeft deze projecten in 2016 

aangewezen als windenergielocaties. Het vierde project is 

voor u misschien belangrijk, omdat u in de omgeving van 

dit toekomstige windpark woont of een vestiging van uw 

onderneming heeft.  

 

Het gesprek met de omgeving 

Vanaf 2018 heeft gemeente Rotterdam samen met het 

Havenbedrijf, DCMR (Milieudienst Rijnmond) en Eneco 

verschillende gesprekken gevoerd en informatieavonden 

georganiseerd voor bewoners en ondernemers uit 

Rozenburg en Maassluis. 

 

Vervanging bestaand windpark westelijk deel Landtong 

Tijdens deze gesprekken en avonden ging het over de 

vervanging van het huidige windpark op het westelijk deel 

van de Landtong. Eneco vervangt de tien bestaande 

turbines door negen efficiëntere turbines. De 

afbouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. 
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In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de ontwikkeling van Uitbreiding 

Windpark Landtong Rozenburg 
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Uitbreiding windpark oostelijk deel Landtong 

Ook hebben we gesproken over een uitbreiding van het 

windpark met maximaal twee turbines op het oostelijk deel 

van de Landtong. Het Rijksvastgoedbedrijf is daar de 

eigenaar van de grond. 

 

Locatie uitbreiding 

Op de kaart ziet u de beoogde plek (met een rode stip 

aangegeven), ter hoogte van paal 83, voor twee 

windturbines. De locatie ligt aan de noordkant van de 

Noordzeeweg. De zuidkant is geen optie vanwege 

veiligheid van de grote offshore schepen. De 

modelvliegclub blijft bestaan op de Landtong en zal 

gedeeltelijk opschuiven.  

 

 

 

Planning en werkwijze 

Hoe gaat het proces nu verder? Medio mei publiceert het 

Rijksvastgoedbedrijf de openbare inschrijving voor de twee 

windturbines. Meer informatie hierover kunt u vinden op 

www.biedboek.nl, de website waarop het Rijk beschikbaar 

vastgoed en gronden onder de aandacht brengt. 

Marktpartijen kunnen via www.biedboek.nl aangeven of ze 

interesse hebben in het ontwikkelen van twee windturbines 

op de Landtong en hiervoor een positieve businesscase 

hebben.  

 

Na de zomervakantie is duidelijk welke partij de 

ontwikkeling mag en kan gaan doen. Dit loopt via de 

selectieprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf. 

 

Meer weten, meedenken en meepraten 

Zodra de ontwikkelaar bekend is, nodigen we 

omwonenden, omliggende bedrijven en lokale 

energiecoöperaties uit voor een informatiebijeenkomst. Als 

belanghebbende inwoner of ondernemer in Rozenburg of 

Maassluis kunt u vragen stellen en ideeën delen over de 

realisatie van de twee windturbines op de Landtong. 

Rol gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam is vóór het plaatselijk opwekken van 

energie, zoals windenergie. Op voorwaarde dat 

omwonenden en bedrijven er financieel of maatschappelijk 

voordeel van hebben en eventuele hinder zoveel mogelijk 

wordt beperkt. Gemeente Rotterdam heeft aandacht voor 

uw belangen. Daarom letten we op: 

 

- Een goede inpassing van de windmolens in de 

omgeving; 

- Het beperken van hinder van de windmolens voor 

omwonenden, met name geluid, slagschaduw, 

zichthinder en uitzicht; 

- Financiële voordelen voor omwonenden en 

omliggende bedrijven. 

 

Vergunningen 

De marktpartij maakt in overleg met bewoners en bedrijven 

een plan en doet daarvoor diverse onderzoeken. 

Daarna dient de marktpartij een aanvraag in bij gemeente 

Rotterdam voor verschillende vergunningen. Vervolgens 

kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en 

eventueel in hoger beroep gaan. 

 

Contactgegevens 

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen heeft, 

dan kunt u contact met gemeente Rotterdam opnemen via 

het e-mailadres duurzaam@rotterdam.nl. 

 

Alle informatie over windenergie in en nabij Rotterdam vindt 

u op www.rotterdam.nl/windenergie.  

 

 

 

Projectteam Uitbreiding Windpark Landtong Rozenburg 

Gemeente Rotterdam 
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