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Persbericht

Vergunningen Windpark Landtong Rozenburg

Veiligheidsrisico’s en gevolgen voor vleermuizen
nog onvoldoende duidelijk
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark Landtong Rozenburg beoordeeld. De veiligheidsrisico’s van de windturbines zijn onvoldoende
duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of extra maatregelen nodig zijn om negatieve
effecten voor vleermuizen te voorkomen. Zij adviseert het rapport daarom op enkele punten aan te passen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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. De gemeenteraad moet daarnaast een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het afwijken van het bestemmingsplan. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Initiatiefnemer Eneco wil de bestaande windturbines op Windpark Landtong Rozenburg
vervangen door nieuwe windturbines met meer vermogen. Daarnaast wil de initiatiefnemer in het verlengde van de bestaande windturbines nieuwe windturbines plaatsen op
de landtong. Voordat het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam besluiten over de benodigde vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het rapport laat zien dat de turbines in het haven- en industriegebied een verhoogd
veiligheidsrisico geven. Een volledige risicoanalyse ontbreekt echter, bijvoorbeeld risico’s voor omringende buisleidingen (die risicovolle stoffen transporteren) en kwetsbare installaties (zoals ligplaatsen en steigers voor schepen). Hierdoor is het niet duidelijk of dit project wel vergunbaar is.
Ook blijkt uit het rapport dat er vleermuisslachtoffers vallen. Het is nog niet duidelijk of
niet teveel negatieve effecten voor de rosse vleermuizenpopulatie en de ruige dwergvleermuizenpopulatie optreden. Als dit het geval is, dan zijn nog extra maatregelen (zoals stilstandsvoorzieningen) nodig.
De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te
leggen aan de Commissie.

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

