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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Vergunningen Windpark Landtong Rozenburg 
 
Milieueffectrapport Windpark Rozenburg voldoende 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Rozenburg opnieuw 

beoordeeld. De effecten op vleermuizen zijn goed beschreven. Ook is duidelijk dat pas 

wordt besloten over het windpark als alle veiligheidsrisico’s bekend en acceptabel zijn. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffect-

rapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft 

geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Rotterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Initiatiefnemer Eneco wil de bestaande windturbines op Windpark Landtong Rozenburg ver-

vangen door nieuwe windturbines met meer vermogen. Daarnaast wil de initiatiefnemer in het 

verlengde van de bestaande windturbines nieuwe windturbines plaatsen op de landtong. Voor-

dat het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam besluit over de benodigde 

vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

In een eerder advies concludeerde de Commissie dat nog belangrijke informatie in het rapport 

ontbrak. De gemeente heeft het rapport daarop laten aanpassen en de Commissie gevraagd 

het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport beschrijft nu duidelijk het aantal te verwachten vleermuisslachtoffers. 

Ook is duidelijk geworden dat deze aantallen vergunbaar zijn. 

 

De windturbines komen te staan in het haven- en industriegebied waar veel buisleidingen lig-

gen (die risicovolle stoffen transporten) en waar risicovolle installaties aanwezig zijn (zoals 

ligplaatsen en steigers voor schepen). Het rapport beschrijft nu duidelijk de meeste veilig-

heidsrisico’s. Voor nabijgelegen buisleidingen is aangegeven dat nog enkele aanvullende ri-

sicoanalyses nodig zijn. Aangegeven is dat pas besloten wordt als alle veiligheidsrisico’s be-

kend en acceptabel zijn.  

 

De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport er voldoende milieu-informatie beschik-

baar is om straks na ontvangst van de risicoanalyses te kunnen besluiten over het windpark. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3356
http://www.commissiemer.nl/

