Ontwerp-beschikkingen vervanging/opschaling
Windturbines Landtong Rozenburg
Project
Windpark Landtong Rozenburg B.V. heeft het voornemen de huidige tien (10)
windturbines op het middelste gedeelte van de Landtong Rozenburg te vervangen door
negen (9) grotere windturbines. De aangevraagde windturbines hebben een ashoogte
van 110 tot 130 meter, een rotordiameter van 110-130 meter en een tiphoogte van 165
tot 195 meter.
De windturbines worden in een lijn-opstelling op het middelste deel van de Landtong
Rozenburg gebouwd.
NB. Dit project heeft betrekking op het vervangen van de bestaande windturbines en
niet op een eventuele uitbreiding van het bestaande windpark.
Voor dit project is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten op
de omgeving van de aangevraagde activiteit in beeld zijn gebracht
Coördinatie
Op dit plan is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing, de benodigde
procedures worden gecoördineerd gevoerd. De coördinatie wordt verzorgd door het
college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.
Ontwerp-beschikkingen
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel
2.12 lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het project
Vervanging/opschaling Windturbines Landtong Rozenburg, locatie Noordzeeweg 6,
3181 ML Rozenburg.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning
op grond van de Waterwet te verlenen aan Windpark Landtong Rozenburg BV in
Rotterdam. De vergunning betreft het behouden en onderhouden van vijf windturbines
in de Europoortkering I, landtong Rozenburg, gemeente Rotterdam.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit Waterwet, de ontwerp-omgevingsvergunning, het MER, en de
bijbehorende stukken ligt van vrijdag 14 december 2018 tot en met donderdag 24
januari 2019 ter inzage bij:
- Gemeente Maassluis, Koningshoek 93.050 te Maassluis (tijdens kantooruren)
- DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (na telefonische afspraak: 010-246
8621)
- Gemeente Rotterdam. Bij het Cluster Stadsontwikkeling (na telefonische afspraak:
010-489 6360)
Het ontwerpbesluit Waterwet, de ontwerp-omgevingsvergunning, het MER, en de bij de
ontwerpbeschikkingen behorende stukken zijn tevens te raadplegen via de website
www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door te zoeken op het adres
en postcode Noordzeeweg 6, 3181 ML bij "Berichten uit uw buurt".
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn, die loopt van vrijdag 14 december 2018 tot en met
donderdag 24 januari 2019 kunt u over beide ontwerp-beschikkingen schriftelijk
gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en
wethouders van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/afdeling Bouw- en
Woningtoezicht/Team JZ, postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van
kenmerk OMV.18.10.00533.
Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde
zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010 –
489 6360 bellen.
Informatiebijeenkomsten
Op 17 en 18 december 2018 vinden informatieavonden plaats over het plan voor de
vervanging van de windturbines. Op maandag 17 december 2018 vindt deze
bijeenkomst plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Maassluis,
Koningshoek 93.050. Op dinsdag 18 december is de bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur
in het gebiedskantoor van Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1. Op deze avonden zijn
medewerkers van de gemeente Rotterdam, de initiatiefnemer Eneco, Havenbedrijf
Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over
het plan.
Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit Waterwet kunt u contact opnemen met
de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch
bereikbaar via 088-7971500.

